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Automatizácia tvorby vrstevnicových
a izogradientových máp z hl'adiska
primárnych a sekundárnych
izočiarových polí

Univerzita

V tejto práci, v ktorej vyjdeme z výsledkov prác
[2, 3] Ba,budeme za,obera,ť te6riou ako i praktickým
zostrojením vrstevnicovej mapy pomocou sa,močin.
ných počíta,čov, kde vrstevnicovýobraz budeme v zmys·
le prác [2, 3] pova,žovať za jedno z primárnych izočia,rových polí. Štrukturálne
vla,stnosti tohoto poTil.
budeme vyšetrovať pomocou štrukturálnych,
tzv.
sekundárnych izočiarových polí, odzrkadlujúcich v priebehu svojich izočiar štruktúru povodného izočiarové.
ho poTil..Z týchto sekundárnych poli teoreticky odvodíme a prakticky ukážeme zostrojenie izogradiento.
vého izočiarového poTil.pomocou samočinných počítačov ..
Pri vsrtevnicovom
poli ako primárnom stručne
načrtneme a rozoberieme problematiku jeho výpočtu
na sa,močinnom počítači ako i jeho zostrojenie na automatickom koordinátografe
CORAGRAPH. V práci
položíme ťažisko problematiky do výpočtu priebehu
vrstevníc pomocou funkcie jednej premennej, pričom
budeme teoreticky vychádzať z nameraných poTných
úda,jov tak, že tieto budú tvoriť vrcholy trojuholníkovej siete.
Jednu zo štrukturálnych
vla~tností vrstevnicového
poTa budeme v prílohovej mape demonštrovať na prí.
klade izogradient výškových, tvoriacich škrukturálne,
tzv. sekundárne pole povodného vrstevnicového poTil..
Praktické výsledky dokumentujeme na prílohovej
mape vrstevníc a izogradient výškových, zostrojenej
na automatickom koordinátografe CORAGRAPH.
Tu je potrebné pripomenúť, že výsledky, ke kto·
rým sme dospeli, nie sú len úspechom našim, ale
i úspechom mnohých ďalších, ktorí nám roznym sposobom pomohli vytvoriť dobré tvorivé ovzdušie a ktorým Sil. za to cítime na tomto mieste poďakovať.
Tak meranie vstupných
údajov pre izogradienty
a ostatné sekundárne izočiarové polia, ktoré budú
publi!rované komplexne v práci [3], bolo realizované
na zariadeniach Katedry geodézie SVŠT u prof. dr.
Ing. Gála DrSc., ktorý nám ich ochotne poskytol.
()ast overovacich prác sme realizovali na pristroji
KINGMATIC na Dopravoprojekte u Ing. Pecníka,
ktorý nám vychádzal v ústrety. Osobitne ďakujeme
Slovenskej správe geodézie a kartografie, která umož·
nila zabezpečit praktickú realizáciu prílohovej mapy.
Vďaka tomu sme potom mohli na III. kartografickej
konferencii, konanej v Bratislave v dňoch 31. 8. 2. 9. 1972, domácim i zahraničným účastníkom pred.
viest ukázky kresby vrstevníc a izogradient na automatickom koordinátografe
CORAGRAPH. Ďalej si
menovite považujeme za povinnosť poďakovať Ing.
Marekovi
a Ing. Markovej
z Geodetického ústavu
v Bratislave za úprimnú ochotu pomocť realizovať
práce na pristroji CORAGRAPH.

Dr. Ivan Haverllk,
Dr. Jozef Krcho,
Komenského, Bratislava

2. Vrstevnicové
pole ako primárne
izoěiarové
pole a jeho zostrojenie
pomocou samoěinných poěitaěov
Všeobecné zásadné principy rozdelenia izočiarových
polí na primárne a, sekundárne izočiarové polia sme
rozviedli v prácach [2, 3, 7]. Na tieto principy v tejto
práci nadviažeme.
Naším cieTom je teraz ukázat niektoré z principov
a,utomatizácie zostrojenia vrstevnicového polil. z nameraných poTných údajov slúžiacich ako vstupné
údaje pre samočinné počítače. Týmito údaj mi je vo
zvolenej súradnicovej sústave (O, i,)) nameraná množi.
na bodov Pn(xn, Yn) kde n = 1,2,3, ... , pričom každé.
mu bodu je jednoznačne priradená nameraná skalár·
na hodnota nadmorskej výšky z. Súradnicovú sústa vu
(O, I,)) a skalárnu bázu sme definovali v citovaných
prácach [2, 3, 6, 7, 8], pričom podrobne Sil.touto otázkou vzhladom na matematickú definíciu reliéfu mode·
lovaného topografickou plochou v nejakej TubovoTnej
mierke -m- zaoberáme v práci [8]. Vo všetkých citovaných prácach uvažujeme definovanú súradnicovú
sústavu (O, i, j) v rovnakom zmysle. V tomto zmysle
ju uvažujeme aj v tejto práci. Teraz len z hladiska
zamerania práce stručne poznamenajme, že v uvažo·
vanej súradnioovej sústave (O, i,j) O označuje počiatok
súradnicovej sústavy totožný s niektorým bodom P
a i, ) sú jednotkové na seba kolmé vektory, pričom
vektorom i je určený kladný smer osi X, vektorom)
je určený kladný smer osi Y. Poloha každého bodu P
z množiny bodov Pn je potom jednoznačne určená súraduicami x, Y, pričom je k nemu priradená určitá
skalárna hodnota z.
Vychádzame teda z predpokladu, že skalárna hodnota z v každom bode P(x, y) je funkciou polohy x, y
vo zvolenej súradnicovej sústave (O, i, j), takže skalárne hodnoty z vytvárajú spojité skalárne pole výšok,
ktoré je jednoznačne určené všeobecnou funkciou

Potom izočiarové (v našom prípade vrstevnicové)
pole tohoto skalárneho poTil.je určené buď všeobecnou
rovnicou v tvare

kde C je premenný parameter v intervale (Cd, Ch)
pričom Cd je dolná hranica a Ch je horná hranica
hodnoty parametra C, alebo je určené jej diferen.
ciálnym tvarom
of(x, y) d
ox
x

+

of(x, y) d
oy
y

=

O
.

Pretože však analytické vyjadrenie rovnice (2.1)
a teda ani rovnic (2.2), resp. (2.3) nepoznáme, musí.
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me v našom prípade podrobnejšie rozloženie skalárov
výšok a z neho vyplývajúci priebeh vrstevníc vo zvole·
nej študovanej oblasti zistiť z nameraných hodnot
vonku v teréne.
To znamená, že na základe určitých pravidiel vychádzajúcich v podstate z funkčných predpisov (2.1),
(2.2), (2.3) zvolíme v študovanej oblasti reprezentatívnu množinu bodov Pm z nameraných údajov výpočtom zistíme ich polohu Xn, Yn a každému z nich
priradíme metricky zistenú jemu odpovedajúcu hodnotu skalára výšky Zn (n = 1, 2, 3, ... ). Tieto body
potom možeme považovať za súčasť skalárneho pofa
výšok, takže nám možu tvoriť podkladové veličiny
na výpočet jeho izočiar, t.j. vrstevníc.
Ďalší nasledujúci možný postup výpočtu je v zásade dvojaký:
a) Uvažovanú oblasť s množinou nameraných bodov Pn(xm Yn; zn) rozdelíme na menšie prekrývajúce
sa podoblasti s podmnožinou bodov Pr (r < n) a skalárne spojité pole určené funkciou (2.1) v každej
z nich aproximujeme pomocou polynómu dvoch premenných
z

=

aoxn

+ a1yn + a~n-l

Y

+ a3xyn-l + ...+ am
(2.4)

takže pre každú zvolenú hodnotu z = O možeme v nej
vypočítať priebeh vrstevníc podfa vopred zvoleného
intervalu f::!..0.
b) V uvažovanej oblasti vypočítame priebeh vrstevníc pre jednotlivé
zvolené hodnoty
z
O,
kde O E (Od, Oh), pomocou funkcie jednej premennej
Y

=

aoxn

+ a1xn-1 + '" + an_1x + an

.

(2.5)

V pl'Ípade postupu podfa bodu a) možno použiť
rozne druhy polynómov. Tento problém v aplikácii
na vrstevnicové pole rozpracoval u nás hlavne F. Šilar
[12, 13, 14, 15]. My sa ním z hradiska primárnych
a sekundárnych izočiarových polí stručne zaoberáme
v práci [3].
V tejto našej práci rozoberieme teraz alternatívu b)
s ciefom automatizovať postup prác od nameraných
pol'ných údajov ako vstupných hodnot pre samočinný
počítač až po vykreslenie alebo vyrytie vrstevníc na
automatickom koordinátografe CORAGRAPH. Problém riešime z hradiska jeho matematickej podstaty bez
jeho ekonomickej stránky.
V alternative b) možeme problém z hfadiska automatizácie rozložiť do niekofko za sebou nasledujúcich
fáz, z ktorých každá má svoje navzájom na seba nadviizujúce logické pravidlá.
Prvá
fáza. Pravidlá pre lineárne usporiadanie
jednotlivých nameraných bodov, t.j. vytvorenie usporiadanej konečnej množiny P~ z konečnej množiny
povodnych bodov Pn• Tieto pravidlá určujú taktiež
vytvorenie trojuholníkov trojuholníkovej siete na zá.
klade menšej uhlopriečky. Každý trojuholník je v sieti
jednoznačne určený trojicou bodov.
Druhá
fáza. Celkový postup v tejto fáze a pra.

vidlá preň možno rozdeliť do dvoch kategórií, ktoré
sa od seba navzájom líšia.
a) Vytvorenie riadiacej matice
C11> C12, ... ; ~n)

C

= ( C21,C~~:.:::, c2n ,
Cml, Cm2, ... , Cmn

ktorej prvky sú tvorené trojicami číselných charakteristik (súradnicami x, Y a skalárom z) jednotlivých
bodov usporiadanej množiny P~ tvoriacich vrcholy
trojúholníkov trojuholníkovej siete (obr. 1). Riadiacu
maticu C možeme tiež vyjadriť v nula-jednotkovom
tvare, pričom tie prvky matice, ktoré vyjadrujú vrcho.
ly trojuholníkov uvažovanej trojuholníkovej siete sú
jednotky a tie prvky, ktoré v konkrétne uvažovanej
sieti netvoria vrcholy jednotlivých trojuholníkov ale
ktoré musíme uvažovať, sú nuly. Na obr. 1 je riadiaca
matica C vyjadrená jednak vo všeobecnom tvare
(2.6) a jednak v nula jednotkovom tvare popisujúcom
zobrazenú trojuholníkovú sieť. Podrobnejšimi teore·
tickými princípmi a ich dosledkami sa z hradiska miesta
a z hfadiska konkrétneho zamerania práce nebudeme
teraz zaoberať. Uveďme iba, že každý prvok Cli riadiacej matice C (2.6) vyjadrujúcí vrchol trojuholníka
uvažovanej konkrétnej sieta, ktorý je teda v nula-jednotkovom tvare matice C označený číslom 1, je urče.
ný súradnicami x, Y príslušného bodu siete a jemu pri.
radeným skalárom z, čiže
Cli

=

(x, Y;

Z)li •

Poradie vrcholov jednotlivých trojuholníkov trojuhol.
níkovej siete v skalárnej báze v súvislosti 8 ich poradím
v riadiacej matici je znázornené na obr. 1. K riadiacej
matici C je súčasne určený algoritmus pre správne
priradenie jej prvkov k sebe v súhlase s vrcholmi
trojuholníkovej siete. Prvky sú k sebe priradené podIa
riadkov a podra strpcov, avšak naviac ešte podra uhlopriečok tak, aby sa tieto navzájom nepretínali (obr. 1).
b) Druhú kategóriu tvoria pravidlá pre jednoznačné
popísanie každého trojuholníka v trojuholníkovej sieti
pomocou jeho vrcholov tak, že každé jeho rameno je
ur~ené dvojicou vrcholov vždy podfa poradia. Každý
trojuholník trojuholníkovej siete bude potom podIa
poradia jednoznačne popísaný jednou trojicou dvojíc.
Uvažujme trojuholníkovú sieť (obr. 2), v ktorej boli
body tvoriace jej vrcholy zoradené podra poradia,
avšak pre názornosť odlišné od obr. 1. To na podstata
veci však nič nemem a ďalší teraz uvedený postup
i jeho principy si može čitatef sám preveriť i podIa
obr. 1, ak v sieti zakresli nejakú fubovol'ný izočiaru ..
Tak jednotlivé za sebou nasledujúce trojuholníky
z obr. 2 sú popisané týmito trojicami dvojíc:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

( 1. 2); ( 1, 3); ( 2, 3)
( 2, 3); ( 2, 5); ( 3, 5)
( 3, 4); ( 3, 5); ( 4, 5)
( 4, 5); ( 4,11); (5,11)
( 5,10); ( 5.11); (10,11)
(10,11); (10,13); (11,13)
(11,12); (11,13); (12,13)
(12,13); (12,14); (13,14)
( 9,13); (9,14); (13,14)
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

( 8, 9);
( 6, 8);
( 6, 7);
( 2, 6);
( 1, 2);
( 2, 5);
( 5, 6);
( 6, 9);
(9 ,10);

(
(
(
(
(
(
(
(
(

8,14);
6, 9);
6, 8);
2, 7);
1, 7);
2, 6);
5.10);
6,10);
9,13);

( 9,14)
( 8, 9)
( 7, 8)
( 6, 7)
( 2, 7)
( 5, 6)
( 6,10)
( 9,10)
(10,13)
(2.7)
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NA ZAKLADE MENSEJ UHLOPRIECKY

2. 3

Císla oznaCujúcevrcholy tr~uholnikov podla poradia

CD ,0. Q) čísla označujúcetrojuholníky v sieti podlaporadla
IOSTAVENIE
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V prípade postupu podfa dvojic v trojiciach (2.7),
ramená trojuholnikov s príslušnými vypočitanými
údajmi Zi (i = 1,2,3, ... ) podfa vzťahov (2.8) sú v pamati samočinného počitača (obr. 3) zachytené v tvare

CD , CD... člsla

označujúce poradie
trojuholnllcov v sieti

I, 2,3 •.. člsla označujúce poradie
vrcholov trojuholnllcovej siete

(mn) [(x, Y; zm), (x, y, zm+l)'
(mr) [(x, Y; zm)' (x, Y, zm+l)'

dvojice čisieloznafujúce ramellll
trojuholnlkov trojuholnikovej siete.
Jedna IIOjicadvojic určuje jednoznačne jeden trojuhoinik

(nr)

Okrem trojic (2.7) je potrebné ešte určiť obvodové za
sebou nasledujúce
ramená trojuholnikovej
siete.
Y našom prípade podfa obr. 2 to budú ramená
(1,3), (3,4), (4,1l), (1l,12), (12,14), (8,14), (7,8), (1,7).
(2.7')
Nutnost určenia obvodových ramien siete rozvedieme
neskór.
Tretia
fáza. Pravidlá pre určenie polohy x, Y
bodov na stranách trojuholníkovej siete pre jednotlivé zvolené vrstevnice pomocou lineárnej interpolácie,
analyticky vyjadrenej v tvare

Yi
kde

Xi,

= Y.

Zi-Z.

+ ---(Ym
Zm-Z•

-

Y.)

(2.8)

Yi

sú súradnice hradaného bodu so zvolenou
hodnotou skalára Zit
Zv, Zm sú hodnoty skalárov vrcholových bodov
trojuholníkovej siete na zvolenom ramene
trojuholníka
xm, Ym a Xv, Yv sú súradnice vrcholových bodov
trojuholníkovej siete určujúcich jedno rameno trojuholníka.
Popisaný postup výpočtu sa v zmysle predchádzajúcich fáz deje buď podfa riadiacej matice C (2.6),
alebo podIa jednotlivých za sebou nasledujúcich dvojic
v za sebou nasledujúcich trojiciach (2.7).
Xi, Yi

[(x, Y; zn), (x, Y, zn+l)'

, (x, Y; zn)] ]
, (x, Y; zr)]
, (x, Y; zr)]

(2.9)

kde m, n, r sú vrcholy s-tého trojuholníka v sieti podIa
poradia, pričom dvojice (mn), (mr), (nr) jednoznačne
určujú každé rameno trojuholnika
podfa poradia
a x, Y sú súradnice bodov na stranách siete, ležiacich
na počitaných vrstevniciach s hodnotami ska1árov
výšok Zi (i = 1, 2, 3, ... ). To znamená, že každá
trojica dvojic (2.7) je v pamati samočinného počitača
obsiahnutá v tvare (2.9).
Štvrtá
fáza. Pravidlá pre priradenie vypočitaných bodovna ramenách trojuholníkovej sietetvoriacich
jednotlivé vrstevnice k sebe podfa poradia zoza sebou
nasledujúcich dvojic v usporiadaných trojiciach (2.7).
Piata fáza. Obsahuje pravidlá pre výpočet prie.
behu vrstevnic z bodov priradených k sebe podfa poradia, ktorými jednotlivé vrstevnice prechádzajú.
Ďalej obsahuje pravidlá pre výpočet zahustených
bodov na vrstevnici podfapravidelného
dfžkového
intervalu !ls.
Šiesta fáza. Vykreslenie vrstevnic na automatickom koordinátografe CORAGRAPH z vypočitaných
zahustených bodov podfa pravidelného dÍžkového
intervalu !ls.
V ďalšej časti práce z hfadiska miesta uvažujeme
už iba alternativu podfa dvojic (2.7). Postup v rozho.
dovacom procese v prípade riadiacej matice C nie je
totiž principiálně odlišný, vykazuje však určité odchýlky. Druhý postup podfa alternativy b) sme volili
z hfadiska jeho názornosti.
Uvažujme teraz množinu T, ktorej prvkami budú
teraz jednotlivé trojuholníky trojuholníkovej sieta.
Celú množinu trojuhoIníkov
trojuholníkovej
siete
označme Ts a určitú jej podmnožinu označme symbolom TR, kde R < S.
Potom každá zvolená vrstevnica s hodnotou para.
metra Zi (i = 1, 2, 3, ... ) prechádza len určitou podmnožinou TR Z celkovej množiny všetkýoh trojuholníkov, Ts.
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Keď prípad, v ktorom vrstevnica neprechádza ramenom trojuholníka ale sa ho len dotýka (obr. 4a)
vylúčime z úvah ako nemožný, potom vrstevnica
v každom trojuholníku z podmnožiny TR prechádza
vždy dvomi ramenami jedného trojuholníka.
Pri určitom nesprá vnom rozložení základného bo·
dového pofa tvoriaceho vrcholy trojuholníkov trojuholníkovej siete by síce niektoré vrstevnice skutoč·
ného terénu mohli prechádzat dvomi ramenami troj.
uholníka a tretieho ramena sa dotýkať, prípadne
dvakrát prechádzať tým istým ramenom trojuholníka, avšak túto skutočnosť nám vrstevnicový obraz
získaný interpoláciou z geometrickej trojuholníkovej
siete nezachytí (obr. 4b), pretože je to v rozpore
s teoretickými princípmi vyplývajúcimi z trojuholníkovej siete.
Uvedenú skutočnosť si mažeme vyjadriť v nasle·
dovnom tvare: uvažujme trojuholník s vrcholmi m, n,
T, v ktorých nech pre vefkosť k nim priradených skalárov výšok Zm, z,,, z, platí, že

Zm< Zj < zn)
zm<ZI<
Zr =>zl<zl
zn< Zl < Zr

spor!

(obr. 4a). Vrstevnica so skalárom Z;, nech prechádza
ramenami mn a mr a ramena nr nech sa dotýka v jed.
nom jeho bode medzi bodmi n a r určujúcimi toto ra·
meno. To znamená, že z hl'adiska takto položených
podmienok pre vrstevnicu so skalárom Z;, prechádzajúcou daným trojuholníkom bude platiť, že

Zm<Zi<Z"
zm<z.<z,
z" < Z;, < z,

čo je však spor, pretože sa jedná o ostré nerovnosti,
z ktorých by plynulo, že Z;, < Zi.
Teraz nás ďalej zaujíma zásadný logický postup sa·
močinného počítača pre určenie priebehu vrstevnice
Z;, (i = 1,2,3, ... ).
Predpokladajme, že už boli počítačom realizované
prvé tri fázy a nasleduje štvrtá fáza. Teda v ďalšom
postupe pre zvolenú hodnotu skalára výšky Zi samo·
činný počítač vyberie zo všetkých dvojíc v trojiciach
(2.7) určujúcich ramená trojuholníkov všetky tie za
sebou nasledujúce dvojice podra poradia uvedených
jednotlivých trojíc, v ktorých sa hodnota skalára Z;,
nachádza. V našom prípade to podfa obr. 2 budú na·
sledovné dvojice
(2,5), (3,5), (3,4), (6,8), (6,9), (6,7), (2,7), (1,7), (5,6),
(6,10), (10,13), (1l,13), (1l,12), (13,14), (12,14),
(9,13)
(2.10)
určené z trojíc (2.7) podra poradia, v ktorom uvedené
dvojice (2.10) v trojiciach (2.7) nasledujú.

Vybrané dvojice (2.10) z trojíc (2.7) však neležia,
resp. nemusia ležať za sebou na jednej vrstevnici.
Preto je potrebné stanoviť pravidlá pre zoradenie
dvojíc (2.10) za sebou podfa poradia tak, ako nimi
prechádza vrstevnica (obr. 2).
Predovšetkým však stroj musí najpr vtestovaním
dvojíc (2.10) s dvojicami (2.7') zistiť, či je zvolená
vrstevnica v uvedenej trojuholníkovej sieti uzatvore·
ná, clebo nie. Ak je vrstevnica uzatvorená, nenachá.
dza sa žiadna dvojica z (2.1O)súčasnev dvojiciach (2.7').
Predpokladajme, že vrstevnica je neuzatvorená,
teda má spoločné dve dvojice z (2.10) s dvojicami
(2.7'). V našom prípade podra (obr. 2) sú to dvojice
(3,4), (1,7) a (1l,12), (12,14). Jednu z nich samočinný
počítač vyberie, napr. (3,4) a hl'adá, že vktorej trojici
(2.7), t. j. v ktorom trojuholníku sa táto nachádza.
Po určení tejto trojice v (2.7) jej odpovedajúcu dvojicu v (2.10) z testovania vylúči, čím sa zníži počet
dvojíc v (2.10) v ďalšom testovaní. Zaznačí ju však
ako prvú v poradí, obsahujúcu prvý bod na vrstevnici. Súčasne však samočinný počítač porovnaním zostávajúcich dvoch dvojíc v tejto trojici s dvojicami
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(2.10) zisti, ktorá z nich je navzájom spoločná. Bod so
zvoleným parametrom Z, v tejto spoločnej dvojici,
v našom prípade (3,5), bude druhý v poradí na vrstev.
nici. Túto dvojicu samočinný počítač v ďalšom testovaní vylúči, čim sa opať zniži počet dvojic v ďalšom
testovaní. Teraz stroj hradá, s ktorou z dvojíc v nie.
ktorej trojici (2.7) je táto dvojica spoločná (t.j. tvorí
spoločné rameno so susedným trojuholníkom). Po
nájdení tejto trojice porovná jej zostávajúce dve dvojice s dvojicami (2.10) a zisti, ktorá z nich je navzájom
spoločná. Bod s parametrom Zl na tejto dvojici bude
tvoriť treti bod v poradí na vrstevnici. Túto dvojicu
v (2.10) z ďalšieho testovania opať vylÚči. Celý postup
sa opakuje až do ukončenia procesu, ktorého výsledkom sú zoradené body podra poradia, v našom prípade
12345678
(3,4), (3,5), (2,5), (5,6), (6,10), (6,9), (6,8), (6,7)

9

10

(2,7), (1,7)
1
2
3
4
5
(11,12), (11,13), (10,13), (9,13), (13,14)
(2.11)
Porovnanim dvojic (2.11) s dvojicami (2.10) vidí.
me, že poradie sa zmenilo. Ak je vrstevnica uzatvore·
ná, maže samočinný počítač začať testovať ako prvú
dvojicu fubovoInú dvojicu z vybraných dvojíc. Jednoznačnosť stručne popisaného rozhodovacieho procesu
si mažeme empiricky overiť vyhradaním dvojic (2.10),
ktorými prechádza vrstevnica vtrojiciach (2.7) a v dvojiciach (2.7') a zoradiť ich tak podra poradia do dvojíc
(2..11) bez samočinného počitača (obr. 2).
Celý proces je od prvej fáze až po štvrtú v úplnosti
zložitejši, avšak z hradiska vymedzeného miesta sme
sa pre názornosť dotkli iba jeho logickej podstaty.
Body P ,,(x, y) s parametrom Zí zoradené podfa poradia (napr. body v (2.11) zoradené podra uvedených
pravidiel z obr. 2) tvoria už podklad pre výpočet priebehu vrstevníc pomocou polyn6mu
Y ==

V + ~X"-l

+ ...+ a"_lx + a"

(2.12)

v ktorom budeme uvažovať n = 4, t.j. budeme na
základe vymedzených podmienok uvažovať na vrstev.
nici vždy za sebou nasledujúce štyri body na ramenách
trojuholníkov. Koeficienty ao až a4 v (2.12) pre n = 4
vypočitame zo sústavy rovníc

+ ~~+l + a:aX~+l+ aaxr+l + a4
Yr+2 = aux~+2 + alx~+2 +
+ aaxr+2 + a4
Y'+8 = aoX~+8 + ~~+a + a:aX~+a
+ aaxr+8 + a4

Yr+l """ aoX~+l

~~+2

(2.13)

odvodených podrobne v prácach [2, 3, 6, 7]. Postup
výpočtu vrstevnice podla (2.13) je graficky ilustrovaný na obr. 5.
Pre účely vykreslenia vrstevnice na automatickom
koordinátografe CORAGRAPH na základe sústavy
rovn1o (2.13.) vypočitame v každom Za sebou nasledu.

júcom kroku na vrstevnici ďalšie body po pravidelných dostatočné hustých intervaloch !:i.s.

2.1 Zásady rozloženia bodového pora.
Pre rozloženie bodového pora tvoriaceho vrcholy
trojuholníkovej siete platia nasledujúce základné zásady, ktoré v zmysle predtým uvedených záverov
(pozri obr. 4b) musíme dodržať, aby sme sa pri zobra.
zovaní reliéfu do mapy pomocou vrstevnicového pofa
vyhli neprípustným deformáciám jeho skutočného
priebehu.
V každom singulárnom izolovanom bode pozitívnom
a negativnom v skalárnej báze (t.j. v každom vrcholovom a depresnom bode na topografickej ploche)
sa musí nachádzať jeden z vrcholov trojuholníkovej
siete. Tak isto v každom singulárnom dvojnom bode
pofa (t.j. v sedlovom bode na topografickej ploche) sa
musí nachádzať jeden z vrcholov trojuholníkovej siete,
(obr. 6). Súčasne sa však musia body tvoriace vrcholy
trojuholníkovej siete nachádzať na rozhraničovacich
spádových krivkách oddefujúcich navzájom jednotli.
vé singularity a prechádzajúcich cez sedlové body
(obr. 6).
Každá singularita v skalárnej báze, definovaná
v prácach [3, 5, 7, 8] musi teda mať takú svoju pod.
množinu trojuholníkov, ktorých ramená nesmi pre.
chádzať z jednej singularity do druhej (obr. 6). To
znamená, že vrcholy okrajových trojuholníkov každej
singularity ležia na spádových krivkách vychádzajú.
cich zo singulárnych dvojných bodov pora, ktoré
jednoznačne navzájom od seba odderujú jednu singu.
laritu od druhej (obr. 6).
Na prílohovej mape vykreslenej na automatickom
koordinátografe CORAGRAPH na GÚ Bratislava
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3. Výpočet izogradientového
pofa výšok ako
sekundárneho
pofa k vrstevnicovému
pofu
samočinných
počítačov.
Podkladom pre výpočet priebehu izočiar všetkých
druhov sekundárnych polí je vstupná matica

A

==

~n)

an,

a12,

••• ,

a21,.

~~~:

••• ,

a2n

••• ,

amn

(

am1, am2,

z primárneho izočiarového (v našom prípade vrstevnicového) pofa, ktorej prvky v jej jednotlivých za
sebou nasledujúcich stfpcoch podra poradia sú v zmysle
prác [2, 3, 6, 7], tvorené priesečníkmi ortogonálnych
trajektóru (spádových kriviek v mape) s vrstevnicami a prvky v jej jednotlivých za sebou nasledujúcich
riadkoch sú teda tvorené priesečníkmi jednotlivých
za sebou nasledujúcich vrstevníc s ich ortogonálnymi
trajektóriami. Každý prvok aii v matici (3.1) je tvorený súradnicami x, y a k nim priradeným skalárom Z.
Podrobne je tento problém rozvedený v našich citovaných prácach.
Postup priebehu výpočtu izočiar sekundárnych polí
možno v zmysle prác [2, 3, 6, 7] realizovať viacerými
sposobmi. My sme pre konkrétny výpočet izogradientového pofa výšok v prílohovej mape tejto práce použili sposob výpočtu vedúci cez tzv. medzivýpočtovú
maticu

sme počítali vrstevnice v intervale ~z = 5 m v mierke
1 : 5000 z územia obce Ružiná, v ktorom sme v duchu
uvedených zásad zvolili body trojuholníkovej siete
tak, aby držka ramena nepresahovala 50 až 100 m
(1 až 2 cm), a tak dostatočne vystihovala reliéf. Chceli
sme si hlavne overiť plynulosť kresby vypočítaného
priebehu vrstevníc na základe uvedeného postupu.
Medzery na vrstevniciach v prílohovej mape sú sposobené tým, že sme výpočet realizovali podfa jednotlivých singularít v mape z kapacitných dovodov samočinného počítača ODRA 1013. Teda výpočet a kresbu
vrstevníc sme realizovali po častiach tak, že každá
singularita je obsiahnutá na jednej diernej páske.
Pri tomto sposobe výpočtu by bolo treba pozdrž rozhraničovacích spádových kriviek každej singularity
voliť ešte prekrytový pás z trojuholníkov trojuholníkovej siete zo susedných singularít.
Celá prílohová mapa je vykreslená automatickým
koordinátografom CORAGRAPH. Pretože sme nechceli doplňovat údaje ručnými zásahmi, ale sme
chceli ukázať len čisto plne automatizovatefnú ukázku,
me sú v prílohovej mape popísané ani vrstevnice ani
izogradienty, ktorých údaje by bolo treba ručne
doplnit.

je v zmysle našich uvedených prác tvorený bodmi
v skalárnej báze s vypočítanými súradnicami x, y zo
vstupnej matice A (3.2) a k nim priradeným vektorom
Q

=

(YN' AN, K" w, <5"'1" ... ),

(3.4)

ktorého zložkami sú z matice A vypočítané rozne
druhy skalárov, ako uhol sklonu YN v smere spádových kriviek, orientácia reliéfu AN voči svetovým
stranám, horizontálna. krivosť reliéfu K" normálová
krivosť reliéfu w, uhol dopadu slnečných lúčov na
reliéf pre Iubovornú hodinu a Iubovorný deň, atď. Tak
izogradientové pole ako izočiarové pole absolutných
hodnot gradientov výšok 1grad z 1 = O je určené rovnicou

V[

of~~ y)

r

+ [ Of~~ y)

r

=

O

(3.5)

kde O je premenný parameter, konštantný pre zvolené izogradienty, pričom I grad z I = tg YN' Ostatné
zložky vektora Q sú obdobne určené rovnicami, podrobne odvodenými v prácach [4, 5, 6, 7, 8], ktoré
teraz neuvádzame. Z rozloženia hodnot YN tvoriacich
zložku vektora Q v prvkoch ma~ice B možeme vypočítať a vykresliť priebeh izogradient výškových.
Podrobne viď práce [2,3, 6, 7].
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Výpočet jednotlivých izočiar sekundárnych
polí
cez maticu B sa realizuje nie funkciou dvoch premen.
ných, ale buď funkciou jednej premennej, alebo funk.
ciou jednej premennej s parametrom [2, 3]. Podrobný
teoretický postup pre výpočet pomocou samočinných
počítačov je odvodený v prácach [2, 3, 6, 7].
V uvedenom sposobe výpočtu cez maticu B však
samočinný počítač v konečne verkých kvadratických
okoliach singulárnych izolovaných bodov pozitívnych
a negatívnych ako i v dvojných bodoch skalárneho
pora výšok nemá údaje pre výpočet priebehu izočiar
sekundárnych polí· (v našom pripade izogradientové.
ho pora). Tento pripad je názorne ukázaný v príloho.
vej mape našej práce, kde samočinný počítač nemohol
vykresliť v bezprostrednom okolí každého singulárneho bodu priebeh izogradient. Riešenie tohoto problému je podrobne odvodené v práci [8].

[4] KRCHa, J.: K problému zostrojenia máp gradientov spádu, máp izoklín, izalumklín a izalumchr6n
Geogr. časopis SAV, XVI, č. 1, r. 1964
[5] KRCHO, J.: Zovšeobecnenie rovnice izalumklín na
topografickej ploche av jej skalárnom poli. Geogr.
časopis SAV, XIX, č. 2, 1967
[6] KRCHa, J.: Zostrojenie máp časovej a uhlovej
dynamiky oslnenia reliéfu grafickonumerickým
sp6sobom a pomocou samočinných počítač ov.
Geogr. časopis SAV, XXII, Nr. 3, 1970
[7] KRCHa, J.: Použitie samočinných počítačov pri
zostrojení morfometrických máp uvažovaných na
báze geometrického aspektu te6rie polí. Geodet.
akartogr. obzorč. 2-3, 17/59, 1970
[8] KRCHa, J.: Morphometric Analysis of Relief on
the Basis of Geometric Aspect of Field Theory.
Acta Univ. Com., Geogr. phys. Nr. 1, (v tlačil
[9] NaRDBECK, S. -RISTELT,
B.: Isaritmic Maps
and the Continuity of Reference Interval Functions.
Geogr. annaler 52. B. 1970, 2
[10] NORDBECK, S.: Location of Areal Data for
Computer Processing. Lund Studies in Geography
C. 2, Lund 1962
[11] ~ALAMON, B.: Das typische Isoliniengrundfeld
und seine Anwendung. Studia geoph. et. geodet.

V práci je rozobraný jeden z dvoch zásadných spo.
sobov automatizácie izočiarových máp primárnych
a sekundárnych polí, na priklade vrstevnicových máp
a máp izogradient výškových. Rozobrané sú i základ.
né teoretické zásady rozloženia bodového pora bodov
tvoriacich vrcholy trojuholnfkovej siete pre automa.
záciu spracovania vrstevnicových máp. Teoretický
postup je prakticky dokumentovaný
na prílohovej
mape. Prerušenie vrstevníc v prílohovej mape na rozhraní jednotlivých singularit je sposobené nie z prin.
cipiálnych dovodov rozoberaných postupov, ale iba
z dovodov postupného spracovania jednotlivých sin.
gularit v dosledku malej pamaťovej kapacity použitého samočinného počítača ODRA 1013. Pri takomto
spracovaní by bolo potrebné do každej spracovanej
singularity zahrnúť ešte prekrytový pás trojuholníkov
zo susedných singularít, aby priebeh vrstevníc z jed.
nej singularity do druhej bol plynulý, bez prerušenia
a bez nespojitosti derivácie [3].
Z hradiska uvedenia automatizovaného spracovania
vrstevnicových máp do praxe priamo z nameraných
porných údajov by bolo potrebné:
'
a) vypracovať praktické zásady pre rozloženie bo·
dového pora podra charakteru reliéfu rozdeleného do
určitého počtu základných kategórií,
b) preveriť na vybranom vzorkovom území presnosť
priebehu vrstevníc podra roznej hustoty bodov a sta·
noviť tak optimálnu hustotu bodového pora pre zá.
kladné kategórie reliéfu z hradiska volenej mierky
mapy,
c) na základe komplexných overovacích výpočtov
a skúšok vypracovať predpisy (smernice) pre prax.)

[12J ~ILAR, F.: Optimální stupeň polynomu přl apro·
ximaci terénní plochy. Sb. výzk. prací WGTK,
Praha 1971.
[13] ~ILAR, F.: Algoritmus interpolace pro di~itální
vyjádření výškopisu map velkých měřítek. VUGTK
Praha 1971. Výzk. zpráva č. 454/1971
[14] ~ILAR, F.: Výskum digitalizace výškopisné složky
terénu. VÚGTK, Praha 1969. Výzk. zpráva č. 339/
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Do redakce došlo 21. 12. 1972
Lektoroval:
RNDr. Ing. Lubomir Kubáček, CSc.,
Ústav teórie meranla SAV, Br••.tlslava

Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 5. února 1973 přednesl Doc. RNDr. Václav
Vilhelm, CSc. v rámci cyklu přednášku na téma: "Matematické

metody v operační analýze".

Cílem přednášky bylo podat základní informace o obsahu operační analýzy a o matematických metodách v ní
používaných. Metod operační analýzy lze užitečně využít
k efektivnímu řízení rozmanité lidské činnosti, při plánování ekonomických procesů, v řízení výroby, při projektování a vůbec při takových činnostech, kdy k cni
lze dospět různými způsoby, z nichž máme vybrat takový, který je z našeho určitého hlediska nejlepší.
Autor se v přednášce zmínil zejména o jednoduchých
typech úloh vedoucích na lineární nebo nelineární programování a stručně naznačil matematické metody jejich
řešeni.
Diskuse, kterou vedl doc. Nádeník se zaměřila na
aplikační možnosti v oboru geodézie, na problém přimknutí modelu ke skutečnosti, na otázku znalosti vstupních
dat a další problémy.
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z měření

Ing. Karel Divil, CSc.,
Ing. Stanislav Olejnik,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Některé zku~enosti z měření
gradientometrem GRBM·2

Gravitační gradientometr GRBM.2 men vodorovné
složky gradientu tíhového zrychlení (dále jen gradienty) íJ{l/íJx = {lx, íJ{l/íJy = {lu' Gradienty se udávají v jed.
notkách E (e6tv6s); 1 E = 1.10-9 S-2. Gradientometr
je určen především k průzkumu nerostných ložisek,
geologickému mapování podložních hornin a k řešení
řady dílčích problémů v rámci komplexního geologického a geofyzikálního průzkumu. Lze ho rovněž využít při řešení některých úloh z geodetické gravimetrie.
Zejména poskytuje cenné informace při podrobném
lokálním vyšetřování tíhového pole a jeho případných
změn v okolí důležitých tíhových bodů, např. věkových, zřízených pro sledování sekulárních variací tíhového zrychlení. V tomto případě se jedná o práce
dlouhodobého charakteru, vyžadující vysokou měřickou přesnost a udávání výsledků ve fyzikální soustavě. Učelem tohoto článku je kromě obecnějších informací shrnout dosavadní výsledky, dosažené při ověřování stálosti konstant gradientometru č. 321 a jeho
přesnosti.

2. Stručný popis, princip a rovnice gradientometru.
Technické údaje.
Přístroj sestává ze tří hlavních částí: vlastního gradientometru, stojanu a sférické podložky (obr. 1).
Vlastní gradientometr je v principu gravitační
torzní váha typu Z. Je vybaven čtyřmi torzními systémy, umístěnými symetricky vzhledem ke svislé ose
otáčení přístroje (obr. 2a, b). Každý torzní systém
sestává z vahadla, torzního vlákna a jenoho páru závažíček, umístěných symetricky vzhledem k ose torzního vlákna v horní a dolní části vahadla.
V rovnovážné poloze je integrální součet všech mo·
mentů, vzniklých působením rozdílů horizontálních
složek tíhového zrychlení na diferenční hmoty vahadél·
ks a závažíček - až na znaménko - roven momentu působeného torzí vlákna. Rovnici rovnovážné polo.
hy vahadla pro jeden torzní systém můžeme psát ve
tvaru
T(D -

Do)

=

s příslušnými stupnicemi pro jednotlivé torzní systémy. Hodnota dílku stupnice je dána výrazem podle
[1], [2]

f l' .g.dm,
m

kde je:

T

DZ'
g.

-

Do -

koeficient torze vlákna,
úhel pootočení vahadla v horizontál.
ní rovině, přičemž Do odpovídá jeho
základní poloze bez torze,
délka ramene síly, příslušející hmotnému elementu dm,
efektivní zrychlení, tj. horizontálních
složek tíhového zrychlení ve směru
kolmém na rameno l'.

Integrál (1) se počítá přes hmotu vahadla a obou závažíček.

Změny v hodnotách gradientů {lx, {lu se projevují
pootočením vahadla, které se převádí soustavou zrcátek a hranolů na lineární pohyb indexu na okulárové
stupnici. Na obr. 3 je znázorněno zorné pole okuláru

A

e

opt

e

= 75
_mhl
7:

gr -

kde je: m
h
1
A
D
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-

e~r-

e

opt -

hmota závažíčka,
svislá vzdálenost těžišť obou závažíček,
délka ramene vahadla,
velikost dílku stupnice,
délka optického ramene,
úhlová citlivost gradientometru,
dvojnásobná úhlová odchylka světelného paprsku v obloukové míře.
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Hodnoty parametrů a jejich střední chyby udané výrobcem jsou tyto [2]:
m
h
A
D
1"

= 9,6 ± 0,001

=
=
=

==

1 =

(gram),
40 ± 0,01 (cm),
0,004 ± 0,05 % A (cm),
120 ± 0,06 (cm),
(0,08-0,10) ± 0,05 % (gram cm2
0,5 ± 0,001 (cm).

S-2),

Odečítání gradientometru se provádí vizuálně. Měření
se provádí zpravidla ve čtyřech azimutech 0°, 90°,
180° a 270°. V každém azimutu se odečítají současně
údaje stupnic všech čtyř torzních systémů. Gradienty (Ire, (Iv jsou dány vztahy podle [1, 2]:
(Ire

= G1(nWo -

(Iv

= G1(nhll - ni~o)'

(Ire

=

(1'11

= G2(n&2) -

n~~),
ni~o)'

torzní systém 3:

(Ire

= G3(ni~o -

n&3),

torz ní systém 4:

= G3(nk3io - n~~),
(Ire = G4(ni~o - nh4)),
(/'11 = G4(nWo n~~),

torz ní systém I:
torzní systém 2:

G2(nk~o-

n~~).

(1'11

kde Gj, kde i = 1, 2, 3, 4 jsou konstanty (hodnoty díl·
ků stupnice) jednotlivých torzních systémů a nói),
n~Ó' ni~o' nWo' (i = 1, 2, 3, 4) jsou odečtení těchto-systémů v azimutech 0°, 90°, 180° a 270°.
Technické údaje gradientometru: celková váha je
36 kg; horní část váží 22 kg, stojan 11 kg, podložka
3 kg. Celková výška přístroje v pracovní poloze je
108 cm. Horní část je vysoká 79 cm, stativ 26 cm a sfé.
rický disk 11 cm. Průměr stativu je 60 cm, řez horní
částí má maximální rozměr 28 X 38 cm.
Příslušenství gradientometru tvoří akumulátor 6 V,
přívodní šňůra s vypinačem, buzola sloužící k orientaci
přístroje, ochranná budka (obr. 4), chránící přístroj
před vlivem větru a přímým dopadem slunečních paprsků, a nivelační souprava VITR k určování oprav z nerovnosti terénu [1, 2].

Obr. 2b - Horizontální řez dolní části torzního systému
1 - objímka tlumící hvězdice, 2 - závažíčko, 3 - trubice
vahadla, 1 - rameno vahadla
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Gradientometr není tepelně izolován a nemá zařízení
k měření teploty měřícího systému. Aretace přístroje
se provádí současně pro všechny čtyři systémy. Mag.
netickou zkouškou se prokázalo, že vliv zemského
magnetismu na údaje gradientometru je zanedbatelný
ve srovnání s jeho vnitřní přesností.
Podrobný popis, způsob rektifikace přístroje, pří.
činy a odstraňování možných závad a postup při měření gradientometrem v terénu jsou uvedeny v [1, 2].
3. Měření na kontrolním
konstant gradientometru.

bodě. Posouzení stálosti
Odhad měřické přesnosti.

Hodnoty parametrů m, l, h, A, D, .• se pro jednotlivé
torzní systémy určují laboratorně.
Konstanty
Ci
(i = 1, 2, 3, 4) se odvodí ze vztahů (2), (3), (4).
Rameno l vahadla· je v důsledku své malé délky
nejvážnějším zdrojem chyb v hodnotě konstanty C
a v azimutu vektoru gradientu. Jeho délka má být
zachována s přesností ±0,001 cm (tj. ±0,2 %).
V důsledku různých příčin může dojít při provozu
gradientometru:
a) ke změně délky ramene l,
b) k porušení orientace souřadnicového
hadla,
c) k oběma závadám současně.

systému va·

V případě a) se změní hodnota konstanty C a tím
i hodnota gradientu; v případě b) se změní azimut
vektoru gradientu; v případě c) se změní velikost
i azimut vektoru gradientu.
Přímá kontrola parametrů přístroje je možná
pouze laboratorně. V polních podmínkách je nutné se
omezit pouze na nepřímý způsob kontroly parametrů
a konstant, spočívající v periodickém měření gradientů na kontrolním bodě během měřické sezóny. Aby
byla zajištěna dostatečně vysoká relativní přesnost,
volí se kontrolní bod tak, aby celkový horizontální
gradient R • 100 E a g" • gy (3]. Na kontrolním bodě
se zaměří série deseti čtyřazimutových cyklů. Mezi
jednotlivými cykly se přístroj aretuje a horizontuje.
Z výsledků se pro jednotlivé torzní systémy vypočtou
hodnoty průměrných gradientů (Y")i' (YY)i a veličiny
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Pozn.: V tab. 1 jsou v závorkách uvedeny též hodnoty
středních chyb, odvozené podle zákona hromadění chyb
z rovnic (6), (7), za předpokladu nezávislosti složek y", {ly
= (g,,):. (Ri)-I.
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1, 2, 3, 4.

Podle stálosti veličin Ri, a.i posuzujeme neproměnnost nebo případné změny konstant Ci jednotli.
vých torzních systémů a jejich polohy v tělese gra.
dientometru. V našem případě byl za kontrolní bod
zvolen stabilizovaný tíhový bod v prostoru geodetické observatoře Pecný v Ondřejově u Prahy. Opako.
vaná měření na kontrolním bodě byla provedena v le-
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tech 1966, 1968, 1970 a 1971 [3, 4, 8, 9]. Hodnoty veličin (Y",)i, (Y,,)i, Ri, Ciiv jednotlivých měřických dnech
a jejich střední chyby Mi vzhledem k ročním průměrům jsou uvedeny v tab. 1. V tab. 2 jsou analogicky
sestaveny veličiny g"" Y", R, Civypóčtené jako průměr
ze všech čtyř systémů a jim odpovídající střední
chybyM.

Rok

iJz

Datum

0"

R

li

(E)

(E)

130

34 °40'

1966

červen

1968

13.5.
22.5.
26.9.
18. 10.

106,9
108,5
109,0
104,8

71,7
70,6
71,1
70,3

128,7
129,4
130,1
126,2

33°51'
33°03'
33°07'
33°51'

průměr
M

107,3
±1,9

70,9
±O,6

128,6
±1,7
(±1,6)

33°28'
±27'
(±34')

15.5.
4.6.
13.7.
23.9.

105,6
107,4
104,3
109,0

74,2
72,4
78,3
72,3

129,1
129,5
130,4
130,8

35°06'
33°59'
36°54'
33°33'

průměr
M

106,6
±2,1

74,3
±2,8

130,0
±0,8
(±2,3)

34°53'
±1 °30'
( ±J012')

6.5.
18.6.

102,4
106,8

74,0
73,4

126,4
129,7

35°51'
34°30'

104,6
±3,1

73;7
±0,4

128,0
±2,3
(±2,6)

35°10'
±57'
( ±51')

1970

1971

prtměr

107

I

74

Poznámka:
V tab. 2 jsou obdobně vypočteny

hodnoty chyb M(R),

M(I%).

Z výsledků kontrolních měření (tab. 1, 2) vyplývá, že parametry jednotlivých torzních systémů zů.
staly po dobu, kdy byl gradientometr č. 321 v Geodetickém ústavu v provozu, prakticky nezměněny. Poměrně veliké odchylky od průměru v charakteristice R
u torzních systémů 1 a 2 mohou nasvědčovat změnám
v délce parametru l (a tím i změnám hodnot konstant
1
2) během přepravy přístroje z továrny do ČSSR.
Rovněž velká odchylka azimutu lX u systému 3 zřejmě
vyplývá ze změny orientace souřadnicového systému
vahadla. Potvrzení předpokládaných změn bude předmětem dalších zkoušek.

S.: Nčktel'~ zku§enostž
gl'adtentometl'em

z

mljřent
GRBM-2

Poměrně velké odchylky od průměru v charakteristice R (systémy 1 a 2) a v azimutu lX (torzní systém
č. 3) vznikly zřejmě v důsledku změn v délkách parametrů l resp. porušením orientace souřadnicového
systému vahadla ještě před započetím prací s přístrojem.
Vnitřní přesnost měření gradientů, určená z roz·
ptylu výsledků kolem průměru během měření deseti.
násobných cyklů, dosahuje pro jednotlivé torz ní systémy u složek {l"" {l" hodnot ±(3-8)
E, pro průměr ze
všech čtyř systémů ±(1,5-3,5)
E.
Pro širší možnosti využití výsledků měření gra.
dientometry je třeba vyřešit otázku cejchování přístrojů v polních podmínkách a případného vlivu teploty při měření gradientometry.

[1] LJUBIMOV, L. M., PODDUBNYJ, S. A.: Opisanije gravitacionnogo gradientometra GRBM-2 i nive.
lirnogo komplekta VITR i instrukcija po rabote
s nimi.
[2] VASILJEVA, I. L. a kol.: Ustrojstvo, naladka, re·
mont i ekspluatacija gravimetričeskoj apparatury.
Izd. "Nedra", Moskva 1964.
[3] OLEJNÍK,
S.: Zkušební měření gradientometrem
GRBM-2 č. 321. Zpráva GÚ. Praha 1966. Nepublikováno.
[4] DIVIŠ, K., OLEJNÍK,
S.: Měření gradientů tíže.
Zpráva GÚ. Praha 1968. Nepublikováno.
[5] MALOVIČKO, A. K.: Osnovnoj kurs gravimetrii.
2. časť. Perm 1962.
[6] TRA.GER, L:: Sledování věkových změn charakte.
ristik tíhového pole Země (projekt). Archiv GÚ.
Nepublikováno.
[7] LJUBIMOV, L. M.: Nivelirnyj komplet VITR dlja.
učeta vlijanija reliefa mestnosti pri rabote s gradi.
entometrami. Razvedka i ochrana nedr., č. 9, 1957.
[8] DIVIŠ, K.: Měření gradientů tíhového znrchlení
v okolí věkových tíhových bodů. Zpráva GÚ. Praha
1971. Nepublikováno.
[9] DIVIŠ, K.: Měření gradientů tíhového zrychlení
v roce 1971. Praha 1972. Zpráva GÚ. Nepublikováno.

Do redakce došlo 24. 3. 1972
Lektoroval:

° ,°

Doc. Ing. Dr. Jan Kašpar, CSc.,
Geofy:zikálnl ústav ČSAV, Praha

Pro 7. číslo GaKO '73 připravujeme:
Kontrolu stálosti parametrů a konstant torzních systémů tíhových gradientometrů lze provádět v polních
podmínkách nepřímo opakovaným měřením gradientů na vhodně zvoleném kontrolním bodě, v němž hod.
nota celkového vodorovného tíhového gradientu R
dosahuje velikosti aspoň 100 E.
Výsledky měření gradientometrem GRBM-2 č.321
na kontrolním bodě v prostoru Geodetické observatoře Pecný (R • 130 E, {l", • 105 E, (l" • 70 E) v období
1966-1971 ukazují, že konstanty jednotlivých torzních systémů gradientometru
zůstaly v uvedeném
období prakticky nezměněny (s nejistotou ±(1--4)%).
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Kritéria orientačniho měřeni
při ověřováni polohy
trigonometrických bodů

Ing. Dr. Karel Kul!era, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

528.31/.35

2. Střední směrová chyba m2 ze zbytkové
e excentricity
v neznámém
azimutu

Článek je zaměřen zejména na výběr opěrných bodů
pro periodické zjišťování horizontálních pohybů v pod.
dolovaných územích. K shodným hodnotám kritérií
se zde dochází jednak syntézou s využitím dosud zná·
mých triangulačních charakteristik přesnosti, jednak
analýzou výsledků již provedených orientačních mě·
ření. V průběhu syntetického procesu se jednotlivé
charakteristiky navíc navzájem prověřují. Za výchozí
charakteristiky se pokládá výpis z tab. 3 publikace
[1], obsažený v řádkách 1-4 tab. 1 a výpis z tab. 1
publikace [2] obsažený v řádkách 5-7. Proti uvede·
ným pramenům je tab. 1 o poslední polosloupec
(d = 1,3 km) autorem rozšířena. V pojednání se sle·
dují kritéria dvě. Jedním Km se po novém zaměření
posuzuje neproměnnost polohy bodu z rozporů mezi
osnovami měřených směrů, a to původní a ověřovací
osnovou, a druhým kritériem Kv z rozporů původní
vyrovnané osnovy a měřené ověřovací osnovy.
1. Střední

chyba

ml měřeného

Leží-li záměra vose Y (obr. 1),
má průmět chyby e do osy X
velikost e cos qJ. Střední hodnota
~

\ . -r...__

Délka d stran
Počet t::.
Počet skupín p

5
6
7

Počet bodů
Ve vyrovn. souř. ±M",.lI
Ve vyrovn. směru

±u

+M
8

=

pM",.lI/d

Jednotková

±mo

±m1

9
10

Z excentricity

11
12
13
14
15

V centr. směru
Podle Ferrera

I/V;

±m2
±m.
±mF

±M
±řiio

16
17
-

-

±O.
±OI7l'

[ cos2 qJ dqJ) /;

e

==

._._._L.

V~

=e
= e/V2.

X

12

(qJ

+ sin qJ cos qJ) 1:

==

Volíme-li e = 0,004 m,
je střední chyba směru porušeného na obou koncích trigonometrické strany d, jako střední hodnota pro všechny směry všech stanic v síti
Obr. 1

m2 = p"ě V2/d = p"e/d (= 0,825/dkm).

(2)

Při délkách stran z řádky 1 tab. 1 je m2 v řádce 10.

směru

3. Střední

chyba

ma' mF centrovaného

směru

V řádce 11 jsou její číselné hodnoty počítané podle

ma

'V ml + mz .

=

2

(3)

2

Velmi dobře se shodují s chybou mF počítanou podle
Ferrera
mF =

u/V6

(4)

v řádce 12 ze středních závěrových odchylek u uvedených v řádce 3. Znamená to, že velikost chyby m =
= ±1,1" byla vhodně volena.

a její číselné hodnoty jsou v řádce 9.

1
2
3
4

ě =

i

m,. = m V4/2p

Triangul. řád

průmětyů(~~2.

I

Podle [3], str. 181 má střední chyba (necentrova.
ného) úhlu měřeného ve 4 skupinách v refrakčním pro·
středí základní trigonometrické sítě velikost ±0,85".
Jelikož tam jde o charakteristiku dlouhodobého měření prováděného ve výběrových observačních dobách
a při střídání atmosférických podmínek, užijeme pro.
naši potřebu hodnoty větší, tj. m = ±1,1 tI. Střední
chyba směru měřeného v p skupinách (řádka 4 tab. 1)
pak je

Pol.

chyby

z

4

3

I

Pramen

5

3639
1,48
9

4
11 764
1,61
6

32
0,023m

166
0,013

690
0,009

1383
0,008

57
0,0083

0,37"

0,38

0,46

0,83

1,31

7

2
16570
2,29

I

[1]

1,3
58
2,69

13 km
1424
1,05"
12

3
[21

0,89"

1,07

1,30

1,75

2,35

0,45"

0,52

0,64

0,90

0,90

Odd. 1
Odd. 2

0,06"

0,12

0,21

0,41

0,63

0,45"
0,43"
0,416
0,36"
0,90"

0,53
0,60
0,355
0,40
1,00

0,67
0,66
0,354
0,49
1,22

0,99
0,93
0,410
0,76
1,89

1,10
1,10
0,482
1,10
2,73

0,97"

1,08

1,31

2,04

2,94

Odd. 5

0,61 "

0,85

0,93

1,32

1,56

Odd. 6
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4. Vzájemné

ověření

chyb M a mo

Mezi středními chybami mo = V[vv]/(n - 2) ze souřad·
nicového vyrovnání a M (výklad je v ř. 7 tab. 1) by
měl platit podle [4], str. 185 přibližný vztah
M

= mo V (počet nutných pozorování) : (počet všech)

(= mo VN/n),l)
(5)
o kterém můžeme předpokládat, že zde nebude vždy
u každého triangulačniho řádu zcela splněn, také i proto, že chyby M, mo z tab. 1 pocházejí nejen z různých,
ale také různě početných materiálů. Jejich hodnoty
nejprve jednoduchým způsobem vyrovnáme z hlediska vztahu (5). Představme si pro zjednodušení, že
nové body vznikají jednotlivě (ne společně) souřadnicovým vyrovnáním a pak je počet nutných směrů
N = 2. Při 8-členné osnově oboustranných záměr je
n= 28, tj. 8 vnějších určovacích směrů a 8 vnitřních.
Dospějeme tak podle (5) ke vztahu

který je vyhodnocen v řádce 13 tab. 1 až do trian·
gulačního řádu 4. Pro pátý řád, kde se připouštějí
také jednostranné záměry, položme n = 1,58, což
vede ke vztahu

Průměr všech hodnot řádky 13 je A = 0,403 a z něho
můžeme určit průměrný počet staničních záměr v síti
8 = 1/),.2= 6,15,
který dobře odpovídá skutečnosti. Chyby M, mo upra·
víme na M, mo tak, aby dávaly podíl A pro každý trian·
gulační řád. Položíme proto M = M(I
1:5), mo =
= mo (1 - 15) a [M(1
1:5)]/[mo(1 - 1:5)] = A. Z toho je
změna

+

+

<5 =

Amo-M .
Amo
M

+

Tímto postupem upravené chyby M, mo jsou v řád·
kách 14, 15. Použijeme jich při odvozování kritéria Kv.

5. Odvození střední
pro kritérium Kv

orientaění

odchylky

Ov

Tímto kritériem se ověřuje platnost původní vyrovnané staniční osnovy. Dochází zde ke kvadratic.
kému slučování střední chyby M vyrovnaného směru
(za původní vyrovnanou osnovu) a jednotkové chyby
mo (za nově měřenou osnovu). Přisuzovat nově měřené
osnově jen chybu mF (centrovaného) směru by zna·
menalo popírat skutečnost, že konfrontace osnov se
děje v rovinném systému zatíženém chybami daných
bodů. Je tedy odchylka

Ov

=

V M2 + rnL

a její hodnoty jsou v řádce 16 tab. 1.
1) Ve [4] je omylem zaměněn počet nutných
váni za počet přebytečný~h.

pozoro·

6. Odvození
střední
pro kritérium
Km

orientační

Dm

odchylky

Tímto kritériem se ověřuje platnost původní měře·
né osnovy. Vzorec pro střední odchylku je jednodu.
chý,

Om = mF V2:
Vyčíslení je v řádce 17 tab. 1.

7. Kritéria

Km, Kv

= ípO

K

(8)

při testování některé z obou empirických středních
orientačních odchylek O (viz odd. 9) vyjmeme z tab. 1
publikace [5] k pravděpodobnosti p = 5 % hodnoty
íp k počtu n směrů orientací ověřovaných, zmenšenémuo 1,

íp=

n=3-4-5-6-7-8-9
1,73-1,61-1,54-1,49-1,45-1,42-1,39

Dosadíme-li do (8) postupně za 'O hodnoty řádek 17
a 16 z tab. 1, dostaneme kritéria Km, Kv (v sexagesimálních vteřinách) uvedená v tab. 2.

Km
n

Triang. řád
2

3
4
5
6
7
8
9

Kv

1,06
0,98
0,94
0,91
0,88
0,87
0,85

I

3

1,47
1,37
1,31
1,27
1,23
1,21
1,18

I

4

1,61
1,50
1,43
1,39
1,35
1,32
1,29

I
2,28
2,13
2,03
1,97
1,91
1,87
1,83

Triang. řád
5

2,70
2,51
2,40
2,32
2,26
2,22
2,17

2

1,68
1,56
1,50
1,45
1,41
1,38
1,35

I

3

1,87
1,74
1,66
1,61
1,57
1,53
1,50

I

4

2,26
2,11
2,02
1,95
1,90
1,86
1,82

8. Ověření střední orientaění odchylky
analýzou provedených
orientaěních

I.

5

3,52
3,28
3,14
3,04
2,96
2,90
2,84

5,08
4,73
4,53
4,38
4,26
4,17
4,08

O" z odd.5
měření

Ověření se uskutečnilo pro triangulační řády 4 a 5
(d = 2 km). Body 4. řádu se vybíraly jen takové, které
se staly danými body pro určení dalších bodů 4. řádu,
a to v pozdějším roce než byl rok jejich vzniku. Z tohoto pozdějšího roku také pochází použité orientační
měření. Podobný časový odstup byl také zachován
při výběru bodů sítě 5. řádu. Byly to body, z nichž
byly později určovány body hustší sítě (d = 1,3 km)
5. řádu. Po tomto výběru má materiál triangulačniho
operátu stejné vlastnosti, jaké nastanou při ověřova·
cím orientačním měření sledujícím horizontální pohyby
bodů.
Materiál pro užitých 15 bodů 4. řádu je uložen
v triangulačním operátu (výpočty 1940-6). Data, tj.
počet n orientačních směrů a (empirické) orientační
odchylky Ov jsou zapsána v tab. 3. Střední chyba
kvadratického středu odchylek ±1,14" je ±1,14f
(73 -15) = ±O,ll". Je jím tedy přijatelně ověřena hodnota O, = 1,31 II z řádky 16 tab. 1.

IV2
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měření

při

ověřování

Bod

n

±ov

Bod

n

±ov

Bod

n

±ov

44
74
144
174
184

5
5
5
5
5

1,71
1,53
0,64
1,60
1,33

204
224
234
254
294

5
6
5
5
5

0,97
1,09
1,27
0,99
0,83

364
374
394
404
414

3
5
5
5
4

1,21
0,76
1,10
0,59
0,63

Kvadr.

±1,14"

střed odchylek

nova ťtm (viz tab. 5) se opravami v z vyrovnání přemění na osnovu vyrovnanou ťtm
v, která se naorientuje (při společném aoučtu) na ťtm ve sloupci 2. Na. ťtm
se také ještě naorientuje nově měřená (ověřovací)
osnova (lm, a to ve sloupci 3. Utvoří se rozdíly l5m =
= (1) - (3) a l5v = (2) - (3), a z nich podle vzorců

+

Om =

= 73

[n]

Data z materiálu užitých 50 bodů 5. řádu (výpočty
1942-3, 33 bodů a 1942-2, 17 bodů) jsou v tab. 4.
Kvadratický střed odchylek ±1,98" je téměř totožný
s příslušnou hodnotou Ov = 2,04" z tab. 1. Tři hodnoty Ov z tab. 4, tj. 3,34 - 3,56 - 3,28 (označené
křížkem) nevyhověly kritériu Kv z tab. 2 (3,20 - 3,44
- 2,97) a byly proto ze souboru předem vypuštěny.

Na trigonometrickém bodě 4. řádu se má ověřit
nčlenný výběr z původní 8-členné osnovy směrů obě·
ma kritérii Km i Kv za tím účelem, aby se rozhodlo,
zda se poloha bodu nezměnila. Původní měřená os-

I

Bod

.32
543
553
1054
1064
1074
1704
1714
25
65
85
215
225
55

I

n

±ov

4
7
3
4
7
4
6

1,93
2,53
1,20
2,93
1,30
*3,34
2,74

5
3
4
4
3
4
6

2,13
1,04
1,85
2,59
2,90
1,31
2,14

Kvadr. střed odchylek
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± V[J~]/(n -

1. Při Om > Km, Ov < K. měla původní měřená
osnova ťtm malou přesnost, ta se však zvýšila vyrov·
náním.
2. Při Om < Km, O. > K. měly malou přesnost sou.řadnice daných bodů.
3. Při Om < Km, O. < K. je všude přesnost optimální.
Ve všech případech 1 - 3 pokládáme polohu bodu za
ověřenou.
4. Při Om > Km, Ov > K. přeměříme ještě ověřovací osnovu. Nenastane-li zlepšení, pokládáme polohu bodu za změněnou.

Bod

n

±o.

Bod

235
75
115
355
305
105
245
205
25
265
295
135
195
255

5
5
3
4
3
7
5

2,29
1,82
0,84
2,10
1,28
1,47
1,13

3
5
6
3
6
3
5

0,92
1,24
2,42
1,83
1,06
3,40
0,82

35
335
285
325
145
365
375
12
113
583
634
1574
1584
1624

Opravy
z vyrovn.

"'m

I

n

±Ov

3
4
4
4
3
3
3

1,15
2,46
0,42
2,64
1,57
2,38
*3,56

5
3
5
4
9
5
5

2,13
0,50
2,87
2,39
1,69
2,19
2,63

~

I

219

Vyrovn. směry

v

02,97
40,50
36,05
46,19
21,40

I

-0,88
-0,08
+0,31
+0,92
-1,16

I

n=5

I

1684
1694
1744
1954
1964
35
55
65
75
105
115

I

n

±ov

4
3
7
3
6
5
4

2,93
1,60
1,74
1,09
*3,28
2,99
1,38

5
6
4
4

1,91
1,85
1,68
0,98

I

-0,89

(1)-(3)

"'v

Měřené směry

02,09
40,42
36,36
47,11
20,24

I

I

I
I

26,221

I +0,18

I

I

(2)

U2,27
40,60
36,54
47,29
20,42
27,12

00
47
58
54
48

I
I

.

00,73
38,44
34,18
41,72
19,03

269

I

14,10

-9

I

57,40

Km, K.
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Z

(2)-(3)

"m

{Jm

"'m+ v

I

27,11

Bod

Rok 1940

(1)

50
37
48
44
38

1) (9)

± 1,98"

Měřené směry

213
154
34
143
92

± V[l5~]/(n -

střední orientační odchylky, které se porovnají s kri.
térii Km, Kv z tab. 2, s přihlédnutím k triangulační.
mu řádu a k číslu n.
. Za předpokladu, že nemusíme pochybovat o kvalitě
ověřovací osnovy, mohou nastat tyto případy:

Rok 1939
Cíl

Ov =

1),

"v

(3)

50
37
48
44
38

I 219 I 27,10
I Om,O,,tab. 2 -

--'0,36
-0,54
-0,73
-1,87
-0,23

03,33
41,04
36,78
44,32
21,63

I

+1
±1,06
1,43

-1,06
-0,44
-0,24
+2,97
-1,23

I

O
±1,71
2,02

Geodetický a kartografický
roi!nfk 19/61, i!fslo
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Cíl

obzor
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Kučera,

"'m+v

11

"'m
(1)

163
84

37
09
04
36
57

103

64
12

~

I

146

18,84
54,69
49,25
35,06
24,76

I

02,60

I

-0,37
+0,34
-0,56
+1,17
-0,59

18,47
55,03
48,69
36,23
24,17

-1

02,591

n=5

+0,00

I

--

+-

I

I

48
20
15
47
08

23,36
57,86
55,24
42,17
27,91

201

26,54

I-U/

Příklady V tab. 5, 6 se týkají bodů 4. řádu při n = 5.
V tab. 5 jde případ 3 a v tab. 6 případ 1. Se směry
v rovině není nutno operovat.

°
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Perspektívy vývoja fotogrametrie
Z pohl'adu rezolúcií XII. kongresu MFS
V Ottawe r. 1972

Prof. Ing. Dr. Pavel Gál, DrSc.,
Stavebná fakulta SVŠT v Bratlslave

528.7 : 061.3 (71) ,,1972"

Kongresy Medzinárodnej
fotogrametrickej
spoločnosti (MFS j, konané dnes už pravidelne v štvorročnom "olympijskom"
období, sú jp.dnak bilanciou vykonanej práce na poli výVOja a pokroku vo
fotogrametrii, jednak sa na nich vo forme rezolúcií vytyčuje smer ďalšieho vývojia stanovením aktuálnych cie10v resp. smeru činnosti siedmych technických komisií, ktorými je obsiahnutá
celková
teoretická aj praktická náplň práce fotogrametrie.
Tak tomu bolů aj na poslednom XII. kongrese MFS
konanom v lete 1972 v kanadskom hlavnom meste
Ottawe.
Súasný stav fotogrametrie
bol tu presvedčivo
dokumentovaný
referátmi,
rokovaniami
v komisiách a pracovných skupinách, panelovými diskúziami a výstavou fotogrametrickej
techniky. Ukázalo sa, že aj naďalej je v popredi záujmu analytická aerotriangulácia
pre zhusťovanie bodového po1a, ďalej je to ortofotografia a s ňou súvisiace integrované
metódy fotogrametrického
mapovania
a napokon sú to digitálne metódy pre mapovanie
zastavaných území. Osobitnému záujrnu sa tešila
aj problematika interpretácie
dát, najma z h1adiska ochrany životného prostredia a objavOvania prírodných zdrojov.
Ukázalo sa však tiež, že fotogrametria
je nateraz v štádiu hfadania správnej cesty v rozsiahlej
oblasti modernej techniky a odpovedí na otázky
primeraného
stupňa automatizácie
v tom smere,
ktoré meračské a pracovné úkony možno prepustiť
elektronike bez toho, že by sa tým znížila kvalita
výsledkov.
Perspektivy vývoja fotogrametrie
sa najreálnejšie odrážajú na rezolúciách siedmych technických
komisií, vypracovaných
v rezolučných komisiách

zložených z najlepších odborníkov a schválených
na záverečnom plenárnom zasadnutí delegátovo Na
rozdiel od predchádzajúcich
kongresov možno povedat, že ottawské rezolúcie sú obsIahlejšie, adresnejšie a vskutku dobre vytyčujú smer ďalšieho
vývoj a fotogrametrie. V nemalej miere tomu prispela aj nová organizácia náplne práce technických
komislí, vypracovaná medzinárodnou študijnou komisiou, ktorá bola na plenárnom zasadnutí schválená. Pre oboznámenie sa s r e o r g a n i z á c i o u
tec hni c k Ý c h k o m i s i í je popri jP.j novom
názve uvádzaný
aj p6vodný názov označujúci
náplň práce komisie. Pre úplnosť sa uvádza aj štát
a príslušný prezident komisie, ktorým boli úlohy
zverené pre obdobie 1972-76.
I. k o m i s i a: Získavanie primárnych informácii (predtým "Fotografia a navigácia"j,
E. W e1a n der,
Švédsko.
1. V dia1kovom prieskume
(remote
sensing)
rastie záujem o snímacie systémy všetkých typov
v rozsahu od zhotovovan1a podmorských snímok až
po snímkovanie pr1 kozm1ckých letoch, v podmienkach fyzikálnych
aj v podmienkach
životného
prostredia. Pozornosť treba venovať aj nosičom čidiel od podmorských dopravných prostrip.dkov až
po kozmické lode.
2. Výsledky získané doteraz s optickými prenosovými informáciami (OTF) nedávajú ešte možnosť vytvoriť vhodné štandardy. Na úlohách v tomto smere treba pokračovať a rozšíriť ich o stanovenie špecifikácií a tolerancií skúšobných zariadení na stanovenie kvality snímok.
3. Treba vytvoriť pracovnú skupinu "Geometria
snímok" - pokia1 možno v spolupráci s komisia-
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mi II., III. a V., ktorej úlohou bude vypracovať kalibračné metódy pre všetky fotogrametrické
systémy získavania informácií a vykonať príslušné metrické experimenty s periférnymi radarovými systémami.
4. Odporúča sa študovať význam a úžitok polohových, výškových a smerových parametrov získaných z leteckých snímkovacích systémov.
I I. k o m i s i a: Prístroje na spracovanie
dát
(predtým "Teória, metódy a prístroje pre vyhodno~
tenie" j. Ing. Ing h i 1 i e r i, Taliansko.
1. Pracovná
skupina
II/2 "Štandardné
testy"
má pokračovať vo svojej činnosti a navrhnuté metMy preskúšať a optimalizovať za roznych podmienok.
2. Pracovná
skupina
1I/3 má pokračovať
vo
svojej činnosti pod názvom "Automatické a digitálne prístroje" s osobitným záujmom o priame digitálne získavanie informácií na stereoskopických
vyhodnocovacích
prístrojoch. Nová medzikomisionálna pracovná skupina II. a IV. komisie má pokračovať v štúdiu problp.matiky automatického
spracovania fotogrametrických
informácií s osobitným zreterom na systémy databánk.
3. Majú sa preskúšať a navzájom konfrontovať
prednosti a nedostatky analógových resp. digitálnych zložiek vyhodnocovacích prístrojov.
4. Nová medzikomisionálna
pracovná
skupina
v napojení na IV. komisiu -má - na podkladp. porovnávacích
experimentov
preskúmať stupeň
účinnosti roznych ortofotosystémov
a získať podklady pre posúdp.nie hospodárnosti
automatických
zariadení voči neautomatickým.
5. Má sa utvoriť nová pracovná skupina, ktorej
úlohou
bude problematika
vzájomnej
výmeny
konštrukčných
dielcov fotogrametrických
prístrojov na podklade štandardizácie.
6. Komisia má podporovať výskumné práce v oblasti zaobchádzania
so snímkovými informáciami
(nastavenie
značky, odstránenie
paralax, dotyk
značkou, diarkový prenos informácií j.
I I I. k o m i s i a: Matematické hradiská spracovania informácif
(predtým "Aerotriangulácia")
F. A c ker m a n n, Nemecká spolková republika.
1. Má sa pokračovať
vo výskume existencie,
účinku a možnosti eliminácie systematických chýb
aerotriangulácie.
2. Žiadúce sú štúdie o teórii a metódach odhadu
chýb.
3. Má sa preskúmať
využívanip. doplnkových
údajov o prvkoch vonkajšej orip.ntácie a možnosť
ich použitia pri kombinovaných sposoboch vyrovnania aerotriangulácie.
I V. k o m i s i a: Topografické a kartografické
aplikácie (predtým "Fotogrametrické
vyhotovenie
plánov a máp"), G. D uch P. r, Francia.
1. Pracovná skupina IV/I "Projektovanie
dest"
má pokračovať vo svojej činnosti a zamerať sa na
otázky širšieho využívania fotogrametrie
pre projektovanie ciest a železníc.
2. Majú sa preskumať možnosti užšej spoluprá"
ce fotogrametrických
inštitúcií a rezortu geodézie
a kartografie s cierom využívať fotointerpretáciu
pri oceňovaní pozemkov a pri podobných úlohách.
3. Nová pracovná skupina sa má zaoberať so
zhodnocovaním
kvalitatívnych
snímkových informácií.
4. Nová pracovná skupina sa má zaoberať s vývojom štandardných
metód pre rozbory presnosti
a obsahu informácií
jestvujúcich máp vyhotovených fotogrametrickými
metódami.

5. Treba zhodnotiť metódy používané nateraz
pre skúšanie máp vyhotovených
fotogrametricky
a vyhotoviť ich zoznam.
6. Treba venovať pozornosť problematike grafického vyhodnotenia
a ďalšieho spracovania
fotogrametrických
dát.
7. Štúdium možnosti fotogrametrického
mapovania zastavaných území treba rozšíriť o ekonomické
a organizačné hradiská.
V. k o m i s i a: Netopografická
fotogrametria
(predtým "Osobitné aplikácie fotometrie"j
H. M.
K a r a r a, USA.
1. Má sa pokračovať v štúdiu kalibrácie fotogrametrických terestrických
systémov ako aj systémov pre blízku fotogrametriu
a mikrofotogrametriu. Pritom sa majú využívať analytické a poloanalytické riešenia.
2. Naďalej sa majú skúmať možnosti využívania
nemeračských fotokomor a spracovať postupy pre
využívanie
fotogrametrie
pri skúškach
kvality
v priemysle.
3. Treba podporovať spoluprácu
medzi MFS a
príslušnými organizáciami na poli medicíny a biológie.
V I. k o m i s i a: Ekonomické, zamestnanecké
a
vfukové
aspekty
fotogrametrie
(predtým
"Výuka, terminológia, bibliografia a hist6ria fotogrametrie"), W. S tom p k e, porsko.
1. Pracovná
skupina
VI/I s názvom "Výuka
a výskum" má pokračovať vo svojej činnosti a
viesť evidenciu
fotogrametrických
výukových a
výskumných inštitúcií celého sveta. Uvp.dená evidencia má obsahovať aj pole fotointerpretácie
a diarkového prieskumu.
2. Pracovná skupina VI/2 "História fotogrametrie" má vyhotoviť záznam o teóriach, metódach
a prfstrojoch vyvinutých v roznych krajinách.
3. Nová pracovná skupina VI!3 "TerminoI6gia"
má v spolupráci s príslušnými odborne združenými
organizáciami ako aj FIG, ICA, PAIGH, ITC a IFAG
vytvoriť a zverejniť medzinárodnú terminol6giu.
4. Nová pracovná skupina VI/4 "Výmena informácií" má vykonať celosvetovú inventúru existujúcej fotogrametrickej
bibliografie.
5. Má sa utvoriť nová pracovná skupina VI/5
s náplňou práce "Plánovanie, ekonomika, organizácia podnik ov a zamestnanecké
aspp.kty vo fotogrametrii".
V I I . k o m i s i a:
Interpretácia
informácli
(predtým "Fotointerpretácia"j,
L. S a y n - W i t tgen s t e in, Kanada.
Jestvujúce alebo novovytvorené pracovné skupiny sa majú zaoberať s nasledovnou problematikou:
1. Experimentálne práce vo fotointerpretácii.
2. Sledovanie škod na vegetácii pri intenzívnom
využívaní pornohospodárskej
pocty, intenzívnej lesnej ťažbe a pod.
3. Interpretácia družicových snímok.
4. Inventarizácia prírodných prameňov v tropických krajinách.
5. Ochrana životného prostredia.
6. Metódy a prostriedky interpretácie.
So zreterom na to, že v VII. komisii spolupracujú vedci roznych vedných odborov, treba venovať
pozornosť možnosti výmeny skúseností a metodo16gie pri riešení interdisciplinárnych
problémov,
najma medzi I. a IV. komisiou. Osobitnp. dOležitými sú následovné problémy:
aj sledovanie životného prostredia
(zemský povrch, atmosféra, hydrosféra, biosféra),
bj prieskum prírodných zdroj ov,
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c) automatizácia fotointerpretácie
a spracovanie
informácií.
Rezolúcie kongresov MFS sú vždy vodidlom pre
výskum, vývoj aj špičkovú prax pre ďalšie štvorročné obdobie. ČSSR ako fotogrametricky
vyspelá
krajina má pochopiterne záujem o prácu všetkých
komisií a bude s nimi udržovať kontakt prostredníctvom národných dopisovaterov, už ustanovených
fotogrametrickým
komitétom. Ich mená sú uvedené v GaKO č. 11/1972 str. 298.
Rezolúcie treba ďalej využiť na upresnenie plánov výskumu, jednak pracovísk špecializovaných
pre výskum vo fotogrametrii
ako sú VÚGTK
v Prahe, VLF - SVŠT v Bratislave
a VTOPÚ
v Dobruške, ako aj iných pracovísk zainteresovaných na vývoji fotogrametrie u nás. Vzhfadom na
doterajšiu
činnosť a docielené výsledky máme
u nás osobitný záujem na činnosti IV. a V. komisie. Náplň práce IV. komisie "Topografické a kartografické aplikácie" nás zaujíma preto, že fotogrametria je dnes u nás hlavnou mapovacou metódou pre všetky druhy mapovania teda aj podrobného. V tejto oblasti prebieha u nás organizovaný
výskum už od r. 1957 a práce výskumnej skupiny

VÚGTK vedenej Ing. V. Pic h I í k o m, CSc., si
získali uznanie v celosvetovom meradle. V tejto
oblasti má ČSSR aj reálne šance získať na ďalšie
obdobie vedenie IV. komisie a splniť tak uznesenie schéldze výborov vedecko-technických
spoločností socialistických
štátov o prehíbovaní spolupráce s medzinárodnými odbornými organizáciami.
V náplni práce V. komisie "Netopografické
aplikácie" sa v ČSSR zaoberá predovšetkým Vedecké
laboratórium
fotogrametrie
SVŠT v Bratislave
a
spolu s inými pracoviskami, najmii ČVUT v Prahe
a niektorými
rezortnými
pracoviskami
prispelo
k tomu, že sa fotogrametrické
metódy účinne využívajú pri úlohách hydrologického, geologického,
biologického a iného výskumu a v pamiatkovej
starostlivosti.
Rezolúcie potvrdzujú aj správnosť
zamerania činnosti VLF na problematiku inžiniersko-priemyselnej fotogrametrie.
Výsledky a bohaté skúseností z vývoja a výskumu v odbore fotogrametrie u nás, podložené inšpiráciou z uvedených rezolúcií dávajú dobré predpoklady plného využívania fotogrametrie
pri roznych úlohách nášho národného hospodárstva.

Ing. Antonín Meissler,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze
Ing. Jaroslav Michal,
katedra mapování a kartografle
fakulty stavební ČVUT v Praze

Nové metody hodnocení organizace
území

Organizace území či organizace nebo uspořádání pozemků má řadu teoretických a s tím úzce souvisejících
realizačních problémů. Ve svém příspěvku uvádíme
jeden z těchto problémů, spadajících do oblasti teorie
pozemkových
úprav. Předem je nutno poznamenat, že se ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém tyto otázky běžně neřeší
a že iniciátorem požadavku řešit tuto problematiku
byl pracovník ministerstva zemědělství a výživy ČSR
Ing. Karel Hodač. Geodetické veřejnosti jistě není
běžně známo, že oblast pozemkových úprava organizace území má, jak již bylo řečeno, řadu teoretických,
velmi zajímavých a dosti složitých problémů, z nichž
se některými budeme ve svém článku zabývat. Máme
za to, že jsou-li pozemkové úpravy předmětem výuky
na našich vysokých školách zeměměřického směru, je
také třeba, aby resort geodézie a kartografie věnoval
více pozornosti řešení výzkumných i realizačních problémů z této oblasti a také aby bylo publikováno více
prací podobného zaměření.
Úkol, který byl před nás postaven, byl formulován
jako potřeba vyřešení problému, jak na základě teoreticky stanovených náplní technických kritérií organizace území a náplní faktorů přírodních, případně
i ekonomických podmínek, které je objektivně ovliviíují, a jejich teoretických vzájemných vztahů, a dále
na základě víceletých pozorování a rozborů většího
počtu realizovaných projektů pozemkových úprav,
vyjádřit matematicky vztah mezi těmito předem urče.
nými kritérii a faktory; podle výsledků posoudit váhu

jednotlivých faktorů, popř. zevšeobecnit určité para·
metry projekčních prvků a vypracovat způsob kom·
plexního vyhodnocení progresivity organizace území
zemědělských podniků po technické stránce před a po
pozemkových úpravách a také pro jeho objektivně
optimální podmínky.
Prvním, který se touto problematikou začal zabývat, je autor [9], který vytyčil základní problémy a je
také autorem způsobu posuzování organizace území
a pozemkových úprav na základě systému sledování
a vyhodnocování technických kritérií organizace
území. Při řešení úkolu, který na základě vědeckého
přístupu a za důsledného dodržování matematických
metod a pravidel spočívá v určení váhy a hodnoty
určitých objektivních parametrů, jsme vycházeli ze
stanovených ukazatelů, tzv. technických kritérií organizace území, o nichž je podrobně pojednáno v [6], [8],
[9], [10], [18] a [19].

2. Pozemkové
úpravy
organ izace území

a techn ická

kritéria

Pozemkové úpravy plnily a plní v Československu
významnou funkci při veškerých změnách týkajících
se zemědělského půdního fondu. Hospodářský a vlastně i politický význam pozemkových úprav spočívá
ve zvyšování efektivnosti zemědělské výroby, ve sni.
žování nákladů na výrobu a dále ve zvyšování hektarových výnosů. Těchto ekonomických efektů lze dosáhnout jedině zavedením moderních výrobních postupů a přiblížením systému práce v zemědělství systému práce v průmyslu. Praktické uskutečiíování
racionalizace v zemědělství předpokládá dokonalou
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území

technickou přípravu, která spočívá v novém uspořádání pozemků, v novém uspořádání cestní i vodohos·
podářské ~ítě a v dalších technických opatřeních, dů·
ležitých pro účinnější organizaci území. To vše zajistí
projekty pozemkových úprav a zejména jejich reali.
zace.
Pozemkové úpravy jsou jediným komplexním způ.
sobem realizace technických, agronomických a provozních opatření, směřujících k vyřešení optimálních
pracovních podmínek a k progresívní organizaci
území.
Projekty pozemkových úprav prošly dvěma časo·
vými fázemi. V první etapě umožnily jednoduché projekty pozemkových úprav provést socializaci vesnice.
Ve druhé etapě tzv. souhrnné projekty pozemkových
úprav a později pozemkové úpravy pro sloučené
a konsolidované zemědělské podniky řeší řadou technických opatření komplexně a progresívně organizaci
území a celou řadu dalších problémů zemědělského
podnikání. Tyto projekty řeší delimitaci půdního
fondu, navrhují rekultivaci málo úrodné půdy a vytvářejí tvarem i velikostí optimálně nejpřístupnější
půdní celky, na nichž jsou rozmísťovány hony s osevními postupy. Zároveň s těmito úkoly řeší projekty
optimální organizaci cestní sítě a vytvářejí podmínky
pro podstatné snížení účinků eroze. Projekty pozemkových úprav se téi zabývají výsadbou stromoví
a speciálních kultur a tím se přičiňují o ozelenění krajiny, jež vyvažuje z hlediska estetického ekonomicky
nutné technické zásahy do přírody.
Rozbory úrovně organizace území i kvality projektů
pozemkových úprav v [8] podmfnily vznik otázky,
zda je možno stanovit objektivní kritéria, kterými lze
na vědeckém základě zhodnotit objektivně organizaci
území v daném čase a v daném prostoru. Tím by
pozemkové úpravy přestaly být subjektivní záleži.
tosti jednotlivých projektantů a dostaly by objektivní
charakter. Z těchto objektivních kritérii máme na
mysli především technická kritéria, která by umožnila
vymezení oblastí, ve kterých je nutné pozemkové
úpravy provést, a zároveň by se stala nepostradatel.
nou pomůckou pro projektanta v jeho práci a při
vyhodnocenínavrženého projektu pozemkových úprav.
Zhodnocení projektů pozemkových úprav lze provést
jednak jednoduchým porovnáním současného stavu
s navrhovaným stavem organizace území a jednak
exaktním způsobem, tj. porovnáním skutečných hodnot projektu s objektivními parametry, které byly
stanoveny na základě matematicko-statistického
roz·
boru a na podkladě teoretických propočtů a logických
vztahů. Tímto přísně teoretickým způsobem vyhodnocení stavu organizace a uspořádání pozemků se
budeme ve svém příspěvku zabývat.
Při výběru technických kritérii organizace území,
která jsou nezbytně nutná pro objektivní vyhodnocení
stavu uspořá,dání pozemků, se musí nutně vycházet
ze dvou základních hledisek. Prvním hlediskem je
požadavek, aby volená kritéria byla měřítkem progresivity organizace území a druhým hlediskem je
možnost objektivního vyjádření hodnot navržených
technických kritérií.
Rozborem kvality pozemkových úprav v [8] se
dochází k názoru, že «:xistují taková objektivní krité-

ria, jimiž lze na vědeckém základě zhodnotit absolutně
a vcelku objektivně organizaci území v různých pod.
mínkách.
Podle současného stavu pozemkových úprava podle
výsledků práce na tomto tématu, zejména pak v [20],
[8] a [9] a našich poznatků, získaných posouzením
logických návazností jednotlivých podkladů k voleným kritériím, lze říci, že těchto základních, rozhodujících objektivních kritérií je prozatím jedenáct. Tato
kritéria mají různé vlastnosti i rozměry a charakte.
rizují pozemkové úpravy z určitého typického hlediska.
Jsou to kri téria:
I.

Zornění - vyjádřeno v procentech orné půdy
k zemědělské půdě.
II.
Míra střídání
plodin - vyjádřeno v procen.
tech orné půdy.
III.
Odolnost
pozemku
proti vodní erozi vyjádřeno v metrech.
IV. Odolnost
území proti vodní erozi - vyjádřeno v km na 1000 ha zemědělské půdy.
V.
Schopnost
území odvést povrchovou
vodou - vyjádřeno v km na 1000 ha zemědělské
půdy.
VI. Míra devastace
půdy - vyjádřeno m3 na
1000 ha zemědělské půdy.
VII. Velikost
pozemků
- vyjádřeno v ha orné
půdy.
VIII. Tvar pozemků - vyjádřeno indexem tvaru
pozemku.
IX. Délka cestnÍ sítě - vyjádřeno v km na 1000
ha zemědělské půdy.
X.
Délka hlavních
polních cest - vyjádřeno
v km na 1000 ha zemědělské půdy.
XI. Přístupnost
půdního
fondu - vyjádřeno
poměrem.
Tato vy jmenovaná kritéria ovlivňuje řada různých
faktorů, kterých bylo stanoveno 46. Jsou to například:
faktor
faktor
faktor
faktor

č.
č.
č.
č.

11 37 22 44 -

průměrná velikost honů,
charakter mateční horniny,
vertikální členitost plošná,
Langův dešťový faktor (atd.).

Jednotlivé faktory jsou opět vyjádřeny plochou, dél.
kou, poměrem nebo jinou charakteristikou.
Podrobný popis náplně uvedených kritérii i fa.ktorů je uveden v [8], [9], [18] a [19].
V [9] a [18] bylo zjištěno, že všechna kritéria jsou
ovlivňována vždy současně několika faktory, jejichž
vliv se prolíná a mění podle různého seskupení podmínek. Komplexně stanovenou závislost jsme vyjádřili
matematicky, tj. rovnicí, v níž má každý faktor své
místo a váhu. Numerické zpracování bylo provedeno
na samočinném počítači z podkladů získaných na zá·
kladě zkušeností praktiků, vyjádřených v konkrétním
řešení organizace území progresívní pozemkovou úpravou v řadě zemědělských podniků v různých půdních
a klimatických podmínkách a geografických oblastech.
Je však nutno počítat s tím, že výsledné vyčíslení
vztahů má určité meze, jež jsou úměrné dokonalosti
našeho odhalení a poznání rozhodujících faktorů a míry
jejich vlivu na sledované kritérium za odlišných podmínek.
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3. Podklady

a teoretické

řešeni problému

Pro získání potřebných podkladů (faktory a kritéria
z jednotlivých hospodářských obvodů - obcí) byla
zvolena metoda statistického výběru - jde o zpracování většího počtu progresívních projektů pozemkových úprav. Tuto práci v zásadě prováděl zadavatel
úkolu (ministerstvo zemědělství a výživy CSR) ve
spolupráci s okresními zemědělskými sdruženími. Údaje
však byly často nedostatečné, neúplné a často i nepřesné; požádali jsme proto o doplnění. Přesto však
nebyla řada potřebných údajů dodána, a proto bylo
nutno některé faktory, kritéria či celé obce ze zpracování vyloučit.
Bylo získáno 110 skupin podkladů (obcí) v zásadě
reprezentativního výběru jak po stránce kvality (pro.
gresivity) projektů pozemkových úprav i co do výběru
geografických a· hospodářských oblastí rozložených
prakticky po celém území CSR. Takto získané údaje
jsou ovšem neúplné a místy, jak plyne ze získaných
výsledků, z části i menší přesnosti. Vzhledem k relativně velkému souboru (E < 80 ,....,110 » se však
jisté disproporce v souhrnu z větší části eliminují.
Vstupními údaji tohoto souboru jsou skutečné hodnoty kritérií a faktorů, zjištěné z projektů pozemkových úprav pro jednotlivé obce. Výsledkem výpočtů
(vyrovnání) jsou koeficienty dále uváděných rovnic
a optimální hodnoty kritérií, jež se se zadanými hodnotami kritérií porovnávají.
V úvodních etapách řešení úkolu byly navrženy
a diskutovány různé typy obecných rovnic, z nichž
uvádíme zejména tyto 3 tvary:
.
a)

K=A.fť.lg

...

/~N+l)

kde K ~ O je určovaná (optimální) hodnota kritéria,
/; ~ O jsou hodnoty jednotlivých faktorů a A, B, ... ,
(N + 1) jsou koeficienty, jejichž určení je předmětem
tohoto úkolu.
b) podobný je tvar
K

=

A.BII.O/2'"

(N

kde je použita táž symbolika,
formuli

+ I)ln,

odvození koeficientů velmi nevhodný a rovnice je
oproti tvaru c) málo obsažná.
Tvar b), u něhož není nulová hodnota faktoru (Ii = O)
na závadu, musíme opět zlogaritmovat:
ln K

=

II' ln

ln A +

k

K =A

+ iof=;
~ [(Xiii! + Xiii) + XiiMi];

na zá.vadu je však velký počet členů, který při n faktorech obsahuje
q = [~

(n + 3) + 1] členů, což je pro "ruční" výpočet

optimální hodnoty kritéria neúnosné.
Pro první fázi výpočtů byl proto použit jednodullší
tvar, v němž byly vypulltěny kombinační členy Xii'
Aby se předešlo případným záměnám, byla tato rovnice, jež má pro n faktorů p = (2n
1) členů zvolena

+

stejně jako ve třetí

k

ve tvaru K = A +

~

~ [(Xiii] + Xiii) + Xiififi],

v níž byly původně uvažovány
tvaru

T;1 a

1
Ni li + P

i

+ 0ili).

Nejlepllí přehled o počtech členů uváděných
poskytuje tab. 1:

n

' jež však byly později vypuštěny.

+

+

lnA+B.ln/l+O.ln/2

.In

ln.

rovnic

i hyberbolické členy

An~lýzou uvedených rovnic byly pak zjištěny ná·
sledUJící skutečnosti: v případě a) je v zásadě (po úpravě) formule použitelná i pro K = O, ztrácí však vý.
~namvJ?ro li = O (což je v naší úloze častý případ),
1 kdyz 1 tato eventualita by se dala řešit opět zavedením určité součtové konstanty (Ii
konst.).
Pro odvození koeficientů je nutné rovnice zlogaritmovat:
InK=

(Blf

i

N=;

Mi

+

Exponencionální funkce pfi však plně nevystihuje
velikost závislosti (váhu) ani její tvar (pouze rostoucí
klesající či konstanta); obě rovnice a) i b) nevystihují
ani základní průběh funkce v pracovním intervalu
(v mezích krajních hodnot) jednotlivých faktorů.
V zásadě je tedy nejvýhodnější tvar c), který navíc
zahrnuje (aproximativně) všechny běžné tvary funkčních závislostí (logaritmické, exponenciální, obecné
mocniny i odmocniny a další). Je to úplný aproximační polynom, který velmi dobře vystihuje vá.hu
vlivu jednotlivých faktorů i průběh těchto funkcí závislostí. Jde o obecnou aproximační plochu v (n + 1)
rozměrném prostoru.
Uváděný tvar navíc aproximuje v daném intervalu
s dostatečnou přesností i hyperbolickou závislost;
tento člen byl tudíž z původně navrhované rovnice po
odladění výpočetního programu vypuštěn, neboť poněkud komplikoval výpočet.
Nejlépe vystihuje úplnou parabolickou
plochu
v (n + 1) rozměrném prostoru uváděný tvar

k

c) K = A +

B + 12.In O + .. , +
(N
1).

+ In.ln

... +

(N+ 1).

Tento tvar je však pro praktické použití a zejména

p

I

q

1
2
4

3
5

3

9

15

6
8

13
17
21

45

10

6
28
66

Jak je z tab. 1 patrno, se zvětl!ujícím se n počet
?l~nů q :r:vé formu!e rychle stoupá, což značně ztěžuje
JeJí POUZltí.Krome toho počet vstupních údajů (souhrn 110 obcí) není pro použitý způsob vyrovnání do·
statečně efektivní - i přes zvýllení výsledné přesnosti
(snížení středních chyb) jde o menší počet nadbytečných pozorování. Pro výpočty byly pak použity obě
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formule a jejich výsledky porovnány co do přesnosti
i co do hospodárnosti.
Po studiu různých metod matematické statistiky,
vyrovnávacího počtu, vícenásobných korelačních zá.
vislostí (číselná i grafická analýza) a regresních modelů
byla tedy jako nejvýstižnější vybrána klasická apro·
ximace úplnou parabolou druhého stupně pro n nezávisle proměnných. Jelikož vstupní údaje pro řešený
úkol mají charakter náhodného výběru, můžeme pro
určení koeficientů výše uváděných rovnic použít vy·
rovnávacího počtu metodu nejmenších čtverců
(MNČ). Kritéria si zde představujeme jako funkce
více nezávisle proměnných - faktorů, i když někdy
je těsnost závislosti dána objektivitou konkrétního
kritéria.
Faktory jako nezávisle proměnné byly stanoveny
v základním materiálu [8] a [9] a upřesněny v kon.
zultaci s týmem odborníků pro pozemkové úpravy
v přípravné etapě výpočtů.
Jelikož předem neznáme přesný typ funkčních zá.
vislostí (i když tabulky bilaterálních závislostí i logic.
ké vztahy mezi kritérii a faktory ukazují na parabo.
lický typ), jde o empirické zjištění jeho tvaru a pří.
slušných konstant. Neznalost skutečného analytic.
kého tvaru funkce způsobuje, že její typ neurčíme
absolutně přesně, ale pomocí paraboly jej aproximu.
jeme tak, že se vyrovnávací plochu snažíme maximál.
ně přibližit zadaným hodnotám.
Závislost mezi kritérii a příslušnými faktory lze
obecně vyjádřit rovnicí K = F (AI' B1, B2, ••• 01, O2,
... 11' 12' ... ,), v níž pro zjednodušení předpokládáme
chyby pouze ve vstupních hodnotách kritérií Ki a hod·
noty faktorů pokládáme za absolutně správné. Tuto
hypotézu můžeme v našem případě přijmout, protože
za předpokladu poznání objektivních nezávisle pro·
měnných (faktorů) hledáme optimální (vyrovnanou)
hodnotu kritéria, přičemž zadané hodnoty Ki z větší
části závisí na kvalitách projektanta pozemkových
úprav. Můžeme tedy přikročit k sestavení rovnic oprav
(pro zjednodušení pracujeme s rovnicí bez kombinačních členů, úvahy pro rozšířenou formuli jsou iden·
tické):

v. = A + B1n. + 01/1' + B2ni + 02f2' + ... -

K.,

Nyní je možno zvolit jeden z užívaných způsobů vyrovnání - např. [v] = min, grafické metody, metody
momentové, průměrové (skupinové) apod.; pro náš
případ jsme zvolili běžnou metodu nejmenších čtvero
ců - [vv] = min, neboť pro aproximaci polynomem
nejlépe vyhovuje.
Protože neznáme ani přibližné hodnoty vyrovnáva.
ných konstant, ani přesnost jednotlivých K. (všechny
váhy zavedeme tudíž rovny 1), následující normální
rovnice mají tvar:
[aa].A
[ab].A

V našem případě je

a=1

+ [/~]
.B. + [/1].01 + [f~].B2 + ... + [-K] = O
[m·A + [/t].B + [/f].Ol + [fi·m·B + ... +
+ [-/i.K] ~ O

n.A

2

1

t

Normální rovnice' řešíme (obecně) běžným algorit.
mem se všemi kontrolami včetně dvojího výpočtu
oprava současně určujeme střední chybu jednotkovou
mo=

±

V

[vv]
n-k'

kde n je počet vstupních údajů (obcí) a k počet hleda.
ných konstant.
Jednotková střední chyba je pak hlavním kritériem
rozptylu vstupních hodnot kolem vyrovnávací plochy. Ovšem v tom případě, kdy není předem dán
(znám) přesný typ aproximované funkce, nemá v pod.
statě význam testovat opravy podle některého z typů
rozdělení pra vděpodo bnosti.
Nyní můžeme pomocí známých vzorců pro váhové
součinitele odhadnout střední chyby jednotlivých
vyrovnaných koeficientů, a to podle rovnic
mA

=

mO.VQll

mB, = mo·

VQ2;

Pokud některá empirická střední chyba převýší vy·
rovnanou (a transformovanou) hodnotu příslušné ne·
známé mil' > IXI, pak vyrovnanou hodnotu X vyloučí.
me (existence členu Xii/di není pak plně oprávněna)
a vyrovnání zbylých konstant provedeme znovu - tzv.
"nulová hypotéza".
Hlavním testováním výsledků řešení všech kritérií
je však ověření výsledných rovnic pomocí dalších
materiálů (obcí), jež si provede sám objednavatel
úkolu.
Jinak lze posoudit použitelnost získaných vyrovna·
ných koeficientů rovnic pro jednotlivá kritéria pomocí jednotkové střední chyby.
Považujeme.li zkoumaný soubor dat za náhodný
výběr, který se svým charakterem blíží normálnímu
rozdělení, lze o porovnávaných hodnotách kritérií
říci, že by se měly pohybovat v rozmezí ±1 '" 2.mo,
čemuž odpovídá zhruba 68 - 96procentní pravdě.
podobnost výskytu (oprav).

+ [ab].B + [ac].Ol + [ad].B + ... +
1

+ [aZ]

2

=O

4. Numerické

+ [bb].B + [bC].Ol + [bd].B + ... +
1

2

+ [bZ]
t

=O

zpracováni

a etapy výpočtů

. Výpočty byly prováděny na resortních samočinných počítačích ODRA 1003 a 1013. Původní program
byl určen k výpočtu koeficientů A. Bi• Oi a Di. hyper-
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bolioký člen byl pak po předběžnýoh výpočteoh vy.
puštěn a posléze nahrazen kombinačním členem Xii
(v symbolioe rozšířeného tvaru).
Byl použit standardní program pro MNČ [17],
který po doplněni pomoonými podprogramy (úprava
vstupnioh hodnot transformaoemi a zpětné retransformaoe), umožňoval alternativni změnu typu uvede·
né obeoné rovnioe vyneoháním některýoh neznámýoh
s výjimkou členu A (viz testováni pomocí střednioh
ohyb - oddíl 3). Počet rovnio imax není omezen, počet
neměřenýoh neznámýoh musí být menší než 103 (v našem případě byl maximální počet neznámýoh 55, vět·
šina případů měla kolem 25 neznámýoh).
Vlastni výpočet se prováděl ve třeoh fázíoh, kdy
v prvé části se pomocí podprogramu provedla transformaoe údajů, výpočet a sumaoe koefioientů lineárnioh rovnio oprav; výsledná páska se pak přímo p<>.
užila jako vstupni páska pró vlastni vyrovnáni MNČ.
Zpětná transformaoe výsledků se pak provedla opět
pomooným podprogramem.
Všeohny typy uvedené rovnioe (typ A, Bi, Oi, dále
doplněny členy Di, resp. Xii) byly odladěny na počí.
tači ODRA 1003; v důsledku omezeného počtu platnýoh oifer počítače ODRA bylo pak nutno sjednotit
řády jednotlivýoh sumačnioh znaků pomocí transformaoe vstupníoh údajů, aby ohyby ze zaokrouhlováni
při inverzi matio nepřesáWy únosnou mez přesnosti.
Tato transformaoe byla provedena jednak redukoí
hodnot faktorů na jejioh střední hodnotu a dále změ.
nou měřítka, čímž bylo dosaženo souhlasu ve velikosti
sumačnioh znaků pro jedno kritérium s maximálni
diferencí jejioh poměru 102•
Kromě tohoto do fáze přípravnýoh výpočtů patřilo
též vyloučeni lineární závislosti některýoh faktorů
o konstantnim součtu (např. 121, 22 a 23 - třídy
meohanizační přístupnosti - jsou vyjádřeny v %0'
apod.). Ve tvaru A, BiOi bylo tedy nutno vypustit
lineární člen jedné složky faktoru; při aproximaoi
úplnou parabolou pak faktor (např. 21) oelý.
Celé teoretioké odvození řešení problému je podrob.
ně provedeno v [18]. Kromě těohto výpočtů se ve
Výpočetním středisku GÚ též počítaly tabulky vlivů
dílčíoh složek jednotlivýoh kritérií (viz kap. 5), oož
byla programátorsky i časově velmi náročná úloha.
Zpracování úkolu bylo prováděno podle typu pou.
žité rovnioe ve čtyřeoh etapáoh; porovnání jednotlivýoh základní oh výpočetníoh parametrů je pro všeoh
11 kritérií uvedeno v tab. 2.
Prvá etapa výpočtů byla provedena podle rovnioe
k

K

=A

+ ~ [BiIJ + ai/i);
i

výsledky pak byly analyzovány a testovány pomocí
střednioh ohyb vyrovnanýoh koefioientů; druhá etapa
(prvni "redukovaná"
formule) pak byla provedena
pouze pro zbylé koefioienty.
Další, tj. třetí výpočet (první "rozšířená" formule)
byl proveden nezávisle na prvníoh dvou, a to podle
rovnioe

metody
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základě této analýzy byl proveden čtvrtý - definitiv·
ní výpočet (třetí "redukovaný"), v němž byly z vyrovnání vyloučeny všeohny koefioienty, jejiohž střední ohyba přesáhla jejioh absolutní hodnotu.
V zásadě byly prováděny uváděné 4 výpočty, ovšem
u některýoh kritérií druhý, resp. čtvrtý výpočet ne·
splňovaly požadované podmínky a bylo nutno znovu
provést výběr koefioientů (analýzou a testováním
středníoh ohyb vyrovnanýoh neznámýoh), takže pro
řadu kritérií byly výpočty (kromě odlaďovacíoh a předběžnýoh) prováděny až 6 X .
Testování pomocí středníoh ohyb bylo pak provádě.
no na základě rozboru výsledků jednotlivýoh etap
výpočtů pro jednotlivá kritéria a nebylo zpraoováváno automatioky počítačem, neboť se programově ří·
zené testování v tomto případě neosvědčilo.
Výsledky všeoh 4 výpočtů pro jednotlivá kritéria
byly pak po analýze porovnány a sestaveny do pře.
hlednýoh srovnávacíoh tabulek; příklad pro jedno kri.
térium je uveden v tab. 3.

Po všeoh přípravnýoh pracíoh a výpočteoh na počítači byly provedeny retransformaoe výslednýoh koe·
fioientů a jejioh středníoh ohyb (u prvýoh výpočtů
"ručně", v dalšíoh fázíoh také na počítači), namátko.
vě překontrolovány vypočtené opravy a vyčísleny
jednotlivé závislosti.
Výsledky

řešení

úkolu

pak jsou:

1. Výsledné rovnioe s vyrovnanými koefioienty
(etapy 1 a 2 - A, Bi; Oi, etapy 3 a 4 - A, Xii' Xi
a Xii) pro všeohna kritéria včetně středníoh ohyb
jednotlivýoh koefioientů a střední ohyby jednotkové;
2. tabulkové vyjádření závislostí kritérií na jednotli.
výoh faktoreoh;
3. grafioké vyjádření závislostí kritérií na jednotlivýoh
faktoreoh.
Všeohny 3 způsoby zpraoování výsledků úkolu slou·
ží ke stanovení optimálníoh hodnot jednotlivýoh kri.
térií:
ad 1) Pomocí rovnioe získáme optimální hodnotu kri.
téria prostým dosazením do vzoroů na běžném
kanoelářském počítaoím stroji.
ad 2) a 3) Ryohlejší, ale méně přesný způsob stanovení
hledanýoh hodnot kritérií je při použití tabulek
či grafů. V obou případeoh zjistíme interpolaoí
z tabulky či odečtením z grafu dílčí složky vlivů
jednotlivýoh faktorů na kritérium; výslednou
optimální hodnotu kritéria získáme prostým
sečtením všeoh dílčíoh vlivů.
Na základě požadavků objednatele bylo upuštěno
po úvodníoh fázíoh řešení od grafiokého znázornění
výsledků, protože tento způsob je stejně ryohlý, jako
používáni tabulek a přibližně o 1 řád méně přesný.
Tabulkově jsou pak dokumentovány výsledky 2.
a 4. etapy výpočtů, přičemž druhý výpočet je vyjádřen jednoduohými jednoparametriokými
tabulkami
obeoného tvaru:

Výsledky těohto výpočtů byly opět testovány po.
mocí středníoh ohyb vyr0':lanýoh
koefioientů. Na
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Tabulka Č. 2
PŘEHLEDNÁ

KrIter.
číslo

.

~~

Olll

SROVNÁ VACI TABULKA
Počet koeficientů
Počet tabulek

Počet
poulit. Počet
obcí faktorů
1
výp.

1.

II.

101

7

15

--

--

102

5

--

-III.

82

8

-IV.

101

VI.

8

VIII.

28

13
--

14
-8

28

21

10

19

--

--

---

13

13
-6

21

---

---

10

5

21

8,67

I

4
výp.

8,16

1
výp.

0,111

I

2
výp.

0,110

I

3
výp.

I

4
výp.

11

9

18

10
10
-jr

--

36

--

55

21

15

2

96,1

%
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obecně rovnici

Způsob praktického použití tabulek je uveden
v [18J a [19J; v tab. 4 a 5 je uveden příklad tabulkového zpracování výsledků.
Tahulka č. 3

PŘEHLED ROVNIC A VÝSLEDKŮ
PRO KRITÉRIUM Č. IIMÍRA STŘÍDÁNÍ PLODIN
Srovnávací
sestavení
indexů Yi a čísel faktorú

3. výpočet
±2,730
-0,005 341 Oll
+0,002853 107
-0,011 979433
-0,052 296 002
-0,000384210
+0,050822
-0,000 539 455
+0,008103006
-0,009 525 997
+ 0,000 606 477
-0,162 416
-0,003 859 905
-0,026 570 974
-0,001 118 853
+0,103314
-0,002 952 301
+0,029858106
-0,802612
X"" = -0,000 456 435
X" = + 0,047 911
A = + 97,865

Mo =
Xu =
X12 =
Xla =
X14 =
X15 =
Xl =
Xaa =
Xaa =
Xa, =
Xa" =
Xa =
Xaa =
Xa, =
Xa" =
Xa =
Xu =
Xca =
X, =

4. výpočet
Mo = ±2,684
-0,005 268427
+0,002772561
-0,012 517 691
+0,034753
-0,000 585 918
+0,008420166
-0,013 071 956
+0,000491 215
-0,156217
-0,004 037 649
-0,038 992 570
-0,001 094 128
+0,108501
+0,022604048
-0,624856
-0,000464737
+0,047766
+97,888

Faktor
5
6
7
8
18

1. výpočet

K

=

A

K výsledkům řešení i způsobu zpracování je nutno
připojit několik vysvětlení:

2. výpočet

+ Blyl
+ BaY~
+ Bay:
+ Bcyl

+ ClYl
+ CaYa
+ CaYa
+ CcYc
+ B"y: + C"y"

K

A

=

+ BlY~ + ClYl

+

+ Bay:

+
+ B"y:

+ CaYa

+ CaYa
+ CcYc
+ C"y"

3. výpočet

K

=

XllYlYl +XnYlYa +XlaYlYa +X14YlYC +Xl"YlY" +XlYl
+ XaaYaYa+ XaaYaYa+ XacYaYc+ Xa"YaY" + XaYa
+ XaaYaYa+ Xa,YaY, + Xa"YaY"+ XaYa
+XuY,Y, +XcaY,Y" +X,y,
+Xny"y" +X"y"

+A
4. výpočet

K = XUYlYl +X12YlYa +XlaYlYa +
+XaaYaYa +XaaYaYa +Xa,YaY,
+ XaaYaYa+XuYaY,
+

+
+XlYl
+Xa"YaY" +XaYa
+Xa5YaY" + XaYa
+Xcay,y,,+XcYc
+ X"5Y5Y" +X6y"

+A
Výsledky
1. výpočet

=
=

=
=
=

=
=
=
=

=

±2,899
+97,671
-0,005 584 698
+0,109993
+0,000069817
-0,123262
+0,002526204
-0,201 308
-0,000291 681
-0,082711
-0,000 447 826
+0,048224

pro

K; II
2. výpočet
Mo = ±2,859
+98,024
-0,005 524 267
+0,104448
-0,115231
+0,002487568
-0,195308
-0,097651
-0,000 393 306
+0,035398

a) U každé takto stanovené optimální hodnoty libo·
volného kritéria je nutno uvážit pravděpodobnost
výskytu získané hodnoty v praxi, a to pomocí střední
chyby jednotkové mo, jež zde nahrazuje příslušnou
směrodatnou odchylku. Jde (podle názoru zadavatele
úkolu) o převážně nadprůměrně kvalitní projekty po·
zemkových úprav; zčásti jsou však zde i údaje méně
kvalitní, ale i u nich však lze předpokládat normální
rozdělení. Můžeme tedy omezit interval spolehlivosti
na ±lmo, což znamená, že pro dané vstupní hodnoty
faktorů se optimální hodnota kritéria (se 68 % pravděpodobností) bude pohybovat v rozmezí Kopt ±mo'
b) V článku používaný pojem "optimální" hodnota kritéria je vlastně jeho střední (aproximovanou)
hodnotou; vzhledem k tomu, že použité projekty pozemkových úprav, jež obsahují všechny potřebné
vstupní údaje, jsou převážně velmi kvalitní, můžeme
považovat i výsledky za progresivní a určené hodnoty
kritérií pak za optimální.
c) Jelikož materiál obsahuje co do hodnot kritérií
převážně velmi kvalitní podklady, vyskytuje se zde
málo extrémních údajů. Zjištěné závislosti pak platí
tedy pouze v intervalu hodnot použitých faktorů, extrapolace vně tohoto intervalu již není spolehlivá.
d) Váha a těsnost závislostí mezi kritérii a příslušnými faktory se u jednotlivých kritérií markantně
liší; lze ji v zásadě posoudit pomocí střední chyby jede
notkové. Z toho pak plyne, že použitelnost rovnic pro
různá kritéria je odlišná. Zhodnocení použitelnosti
rovnic a objektivnosti jednotlivých kritérií je provedeno v [18J a [19].

Z výsledků dosavadního výzkumu i ověřovacích
prací vyplývá, že většina technických kritérií organizace území je objektivní a jejich matematické zpracování, tak jak je naznačeno v našem příspěvku, podstatně ovlivní práci projektantů pozemkových úprav.
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Tabulka IS. 4

J ednoparametrická
!!.K IIJ3 =
K IIJ3

17
ha opJ
1000ha zp
O

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

ta bulka

% míry
střídání
plodin
0,00
- 0,91
- 1,70
- 2,37
- 2,91
- 3,33
- 3,62
- 3,79
- 3,83
- 3,75
- 3,55
- 3,22
- 2,76
- 2,19
- 1,48
- 0,66
0,30
1,37
2,57
3,90
5,34

B.1i

pro KII

+ 0.1.
17

K II!3

ha op!
1000ha zp

% míry

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

střídání
plodin
6,92
8,62
10,44
12,38
14,45
16,65
18,97
21,41
23,98
26,67
29,49
32,43
35,50
38,69
42,00
45,44
49,01
52,69
56,50
60,44

+

Na základě řady ověřovacích zkoušek i poloprovoz.
ních prověření prováděných ministerstvem zemědělství a výživy ČSR můžeme předpokládat, že výsledky
výzkumu přispějí ke zkvalitnění projektů pozemkových úprav.
Ověřovány byly výsledky (koeficienty rovnic a ta·
bulkové zpracování) druhé etapy výpočtů (1. reduko·
vaná formule) pro údaje asi dvaceti obcí z patnácti
okresů. Výsledky zkoušek ukázaly, že se odchylky
v optimálních hodnotách kritérií pro jednotlivé obce
zčásti pohybují i nad hodnotu střední jednotkové
chyby mo. Pro další zpracování tedy bude nutno použít jen ty nové podklady, které budou vyhodnoceny
(resortem ministerstva zemědělství a výživy ČSR)
jako minimálně nadprůměrné, aby výsledky následu·
jících aproximačních výpočtů byly co nejhodnotnější
a splňovaly stoprocentně předpoklad optimality.
V dalších etapách ověřování a poloprovozních zkou·
šek budou pak použity výsledky čtvrté etapy (2. re·
Tabulka IS. 5

18
O
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

17

Dvouparametrická
!).K IIJ2 = X ••
5
10

dukované formule), které jsou přesnější a lépe vysti.
hují hledanou plochu.
Naše snaha o vyjádření vztahů zkoumaných faktorů
k základním ukazatelům čistě matematicky byla v zá.
sadě úspěšná. Výsledné závislosti ukazují na skutečné,
někdy i velmi těsné vazby mezi zvolenými faktory
a kritérii. Výsledky všech čtyř výpočtů mají u všech
kritérií stejnou tendenci - použitím vždy další výpočetní formule se stále více přibližuje hledaná apro.
ximační plocha ploše zadané, tvořené obecnou funkcí
použitých faktorů v (n
1) rozměrném prostoru.
Pokud se týká rozšířených výpočetních formuli
(třetí a čtvrtý výpočet), tyto i přes jisté zvýšení výsledné přesnosťta-přes použitelnost rovnic co do počtu
členů u čtvrtého výpočtu (zejména v tabulkovém
vyjádření), nesplnily naše očekávání. Předpokládali
jsme nejméně dvojnásobné zvýšení přesnosti; tento
předpoklad se však ani zdaleka nesplnil, neboť zpřes.
nění výsledků se pohybovalo jen kolem 10 %.
Pro praktické použití jsou dobře využitelné výsledky
(tabulkově zpracované) z druhého a čtvrtého výpočtu.
• Podle stavu výzkumného řešení této problematiky
a podle stavu realizace organizacemi ministerstva ze·
mědělství a výživy ČSR lze předpokládat, že systém
technických kritérií bude rozšířen o dalších asi deset,
které se budou týkat tvorby krajinného prostředí,
působení větrné eroze a dalších ukazatelů organizace
území.
Další etapy výzkumu matematického zpracování
problémů z této oblasti budou pak zaměřeny zejména
na tvorbu a metodiku určování tzv. ;,souhrnných
ukazatelů", které shrnou vždy výsledky zpracování
technických kritérií téhož charakteru do jednoho
ukazatele, jímž se komplexně zhodnotí současná úro.
veň organizace území i projektů.
Závěrem tohoto příspěvku lze tedy předpokládat,
že tato práce zdůrazní význam vědecky podloženého
systému technických kritérií organizace území a že
způsob zvoleného matematického zpracování problému bude sloužit jak zemědělským podnikům k objektivnímu posouzení naléhavosti (a také ekonomické
výhodnosti) nové organizace území v určitých podmín.
kách, tak i projektantům pozemkových úprav ke tvor·
bě kvalitnějších a hospodárnějších projektů.
tabulka

pro K II

!: + X.I. + X.4t.f4 + X4/4

O
0,00
-3,12
-6,25
-9,37
-12,50
-15,62
-18,75
-21,87
-24,99
-28,12
-31,24
-34,37
-37,49
-40,62
-43,74
-46,86
-49,99
-53,11
-56,24
-59,36
-62,49

0,44
-3,66
-7,76
-11,86
-15,95
-20,05
-24,15
-28,25
-32,35
-36,45
-40,55
-44,65
-48,75
-52,85
-56,95
-61,04
-65,14
-69,24
-73,34
--'-77,44
-81,54

0,68
-4,39
-9,47
-14,54
-19,61
-24,69
-29,76
-34,84
-39,91
-44,98
-50,06
-55,13
-60,21
-65,28
-70,35
-75,43
-80,50
-85,58
-90,65
-95,72
-100,80

15
0,72
-5,33
-11,38
-17,43
-23,48
-29,52
-35,57
-41,62
-47,67
-53,72
-59,77
-65,82
-71,87
-77,91
-83,96
-90,01
-96,06
-102,11
-108,16
-114,21
-120,26

1973/175

20
0,55
-6,47
-13,49
-20,52
-27,54
-34,56
-41,59
-48,61
-55,63
-62,66
-69,68
-76,70
-83,73
-90,75
-97,77
-104,80
-111,82
-118,85
-125,87
-132,89
-139,92

195
-132,37
-173,52
-214,66
-255,80
-296,94
-338,08
-379,23
-420,37.
-461,51
-502,65
-543,79
-584,94
-626,08
-667,22
-708,36
-749,50
-790,65
-831,79
-872,93
-914,07
-955,21

200
-139,81
-181,92
-224,04
-266,16
-308,27
-350,39
-392,51
-434,62
-476,74
-518,86
-560,97
-603,09
-645,21
-687,32
-729,44
-771,56
-813,68
-855,79
-897,91
-940,03
-982,14
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Sumarizace sektorových přehledů
o plochách kultur
na středním počítači ZPA 600

Ing. Milou. Kotal,
Geodézie, n. p., Praha

Sumarizace sektorových
přehledil o plochách
kultur podle údajil evidence nemovitosti je periodickým úkolem, který každoročně odčerpává značnou pracovní kapacitu středisek geodézie. Jedná
se tu o vyhodnocování velikého množství číselných
údajil podle řady hledisek, což při ručním zpracování představuje značné risiko chyb v opisování,
při přepisování z jednoho formuláře do druhého
a nakonec i v součtech. Jevilo se proto účelným,
aby i zde v co možná největší míře nahradil lidskou práci stroj.
V období od roku 1960 do roku 1970 se sumarizace prováděla již s využitím děrnoštítkových souprav převážně ve Východočeském kraji a ojediněle
i v některých dalších okresech, avšak s rozličným
úspěchem. Nevýhodou tohoto zpilsobu zpracování
byla poměrná nesrozumitelnost
sestav vyhotovených na tabelátorech pouze v číselných kódech, a
to hlavně pro mimoresortní uživatele. Dále i objem
sestav byl náročný na archivní prostor.
Současný rozvoj výpočetní
techniky však již
umožnil i dokonalejší formy zpracování s vyjádřením abecedních infúrmací.
Tak ve Východočeském kraji proběhla sumarizace
k 1. 1. 1971 na děrnoštítkových
počítačích Aritma
DP 100. Výsledné sestavy obsahují již některé abecední údaje, počítač provádí i řádkové součty a
zajišťuje i kontrolu správnosti vyděrování informačních indikací. Je tu tedy zjevný kvalitativní
pokrok proti dřívějšímu zpracování na tabelátorech.
Proto v souladu s resortním dokumentem "Koncepcé činnosti středisek geodézie na léta 1971-

1975", s jeho bodem 4.28 zařadil býv. Oblastní ústav
geodézie v Praze do programu svých racionalizačních opatření i zpracování sumarizace sektorových
přehledil na samočinném počítači. V uvedeném
materiálu
je doporučováno
využití zlepšovacího
návrhu Ing. Nipla a Ing. Krudence z Východočeského kraje, který využívá již zmíněný počítač DP
100 (viz GAKO č. 2/1972 článek "Vyhotovení komplexní sumerizace sektorových
přehledil o plochách
kultur podle údajil evidence nemovitostí na počítači DP 100").
Po zevrubném seznámení se s tímto zlepšovacím
návrhem bylo však konstatováno, že pro podmínky Oblastního ústavu geodézie v Praze (pro kraj
Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský
a hlavní město Prahu) nevyhovuje. Bylo tomu tak
zejména proto, že výpočetní programy nezajišťovaly zpracování všech druhil pozemkil (pro nedostatek místa na štítku a v tiskárně byly vynechány
chmelnice a vinice). Dále zilstalo zakódované ozn~čení sektoril a obcí, i když jednotlivé kultury jsou
již rozvedeny do sloupcil se slovním nadpisem. Nepodařilo se tedy zajistit plnou srozumitelnost
sestav pro veřejnost.

2. Realizace v roce 1971.
Proto bylo v dubnu 1971 zahájeno jednání s podnikovým ředitelstvím Podniku výpočetní techniky
(dále jen PVT) v Praze o vyhotovení nových programil pro počítač DP 100, které by potřebám ústavu plně vyhovovaly. V prilběhu programovacích
prací v polovině srpna se však definitivně potvrdilo, že vlastnosti uvedeného počítače neumožňují
splnění všech našich požadavkil. Proto PVT nabídl
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zpracování na středním počítači ZPA 600 v jejich
závodě v Hradci Králové.
Technické parametry zde umožňují vyhotovování
sestav s úplnými abecedními popisy českou tiskárnou, převody přespolních
pozemkll mezi všemi
okresy a kraji, pořízení potřebného počtu kopií
pro všechny zainteresované
složky, automatizované sestavování velikostních skupin závodll socialistického sektoru a zejména provádění sumarizací
v dalších letech aktualizací kmenového souboru.
Z praxe je totiž známo, že řada údajll se rok
od roku opisuje buď beze změny nebo jen s drobnými odchylkami. S ohledem na to bylo rozhodnuto
založit kmenový soubor sumarizačních údajll, který
bude uložen na magnetické pásce jako paměťovém
médiu počítače. Informace v něm pak budou ročně
změnovým řízením aktualizovány a pak se z nich
vyhotoví pro ten který rok potřebné sestavy.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla nabídka PVT přijata a po několika jednáních byly v polovině září 1971 zahájeny v PVT Hradec Králové
programovací práce pod vedením Ing. Buhly, který
měl také účinný dohled na vlastní zpracování na
počítači a jemuž patří také dík za úspěšnou reali7aci celé akce.
Záměrem ústavu bylo, aby sumarizace k 1. 1.
1972 byla již provedena na samočinném počítači.
Tak v poměrně krátké době 3 měsícll bylo třeba
sestavit a odladit programy jak pro sestavení kmenového souboru, tak i pro změnové řízení a tisk
výsledných sestav. Souběžně bylo zajišťováno i vyškolení odpovědných pracovníkll ze středisek geodézie v přípravě prvotních dokladll na základě
ústavníCh technologických
postupll. Ty vznikaly
prakticky "za pochodu" na základě těsné spolupráce s programátorem.
I když se to zdálo neuskutečnitelné,
přece jen se
podařilo zajistit zpracování podle předpokladu ve
dvou etpách, založení kmenového souboru v době
od 13. září do 27. října a změnové řízení od 29.
listopadu do 30. prosince 1971.
Každé z etap předcházelo třídenní soustředění
odpovědných pracovníkll, kde byli seznámeni podrobně s patřičnou částí technologického postupu,
při čemž byl kladen dllraz i na seznámení s logikou práce počítače. Prllběh byl účastníky hodnocen
vesměs positivně, stejně jako srozumitelnost a úroveň písemných materiálll. Neznamená to však, že
použití nové technologie bylo přijato všemi pracovník kladně a s nadšením. Spíše váhavý postoj
byl ovlivněn jednak konservativní nedllvěrou k něčemu novému, co mění radikálně vžité pracovní
postupy, dále i relativní časovou tísní, ve ktelé
se akce realizovala. Zvláště založení kmenového
souboru přišlo v září a říjnu jako neplánovaná
akce.
Nicméně je tl'eba zdllraznit, že díky ukázněnosti,
pochopení a pracovnímu nadšení se podařilo negativní rysy překonat a harmonogramy
kooperace
s PVT byly plněny přesně anebo v mírném předstihu.
Tak koncem roku 1971 došlo za pouhé 3 měsíce
po zahájení programovacích prací k provozní realizaci v rámci 4 krajll, která byla vlastně prvým
využitím stl'edního počítače v oboru evidence nemovitostí. Výsledkem zpracování na počítači byly
následující sestavy:
- opis základního souboru pro provádění změn,
- meziokresní přírllstky a úbytky,
obecní sektorové přehledy,
- okresni sektorqvé přehledy,

-

krajské sektorové přehledy,
sestavení organizací.
Celý prllběh prací jasně potvrdil již známý fakt,
že automatizace je maximálně náročná na kvalitu
vstupních dokladll. Proto byla učiněna potřebná
opatření již při sestavování formuláře prvotního
dokladu a také programově zajištěna řada kontrol.
Při vlastním zpracování se projevila zejména nedllslednost v prováděni křížových kontrol součtll,
které byly výslovně nařízeny, chyby z opisu údajll,
z nedllsledného provedení oprav po dodatečných
zápisech atp. V závěru změnového řízení se objevilo i množství chyb logického charakteru. Ukázalo se, že celý cyklus je velmi náročný na kontrolu
prací, dllsledně prováděnou do nejmenších detailll
a klade zvlášť vysoké požadavky na pružné odstra·
ňování chyb přímo v prllběhu zpracování, kdy je
nutná přítomnost kvalifikovaných pracovníkll resortu přímo u počítače, třeba i v noční době.
Při vlastnim zpracování na ZPA 600 se projevil
nedostatek v tom, že
zaokrouhlování
sestavy
okresních přehledll nebylo správně provedeno (nebyl dodržen uzávěr na křížový součet), takže tato
sestava musila být nahrazena
ručním zpracovánim.
Hodnoceni jednotlivých středisek k automatizovanému zpracování
sumarizace vyznělo kladně,
i když obsahovalo řadu oprávněných kritických
připomínek, podle nichž byly v roce 1972 provedeny některé úpravy programll a pozměněny i lhllty zpracování.
3. Realizace v roce 1972.
Po ustavení národních podnikll Geodézie v jednotlivých krajich pokračovaly již zmíněné 4 kraje společně v automatizovaném zpracování sumarizace, při čemž gescí a stykem s PVT byla pověřena
Geodézie, n. p., Praha.
V prllběhu roku došlo k úpravě programů, které
byly zaměřeny na větší pružnost změnového řízení, změnu tisku
sestavy "Sestavení organizací"
v zájmu dosažení lepší přehlednosti při současném
zkráceni doby potřebné na tisk, a dále jsou vypracovány výběrové programy, které umožňují zpracováni sestav prakticky v libovolných územních
celcích bez ohledu na správní hranice, s jejichž
využitím se počítá pro perspektivní plánování zemědělské výroby, zejména pro tvorbu variant integrace zemědělských závodů.
Při vlastní sumarizaci k 1. 1. 1973 proběhlo již
jen vzměnové řízeni. Vzhledem k tomu, že šlo o práci vyzkoušenou již v minulém roce, stačilo na úvod
jednodenní soustředěni
odpovědných pracovníků
ze středisek geodézie, kde byli seznámeni s úpravami programll zejména z hlediska logiky počítače
a byl zopakován postup změnového řizeni. Jednání
probihalo za plného porozumění všech zúčastněných. Potvrdilo se, že problematika je dobře zvládnuta, o čemž svědčil i klidný průběh celé akce.
Také podstatně poklesl počet chyb zaviněných středisky. Jistě svůj podíl na tom měla i.ta skutečnost,
že pracovníci si už mohli být jisti zdárným výsledkem celé akce, že měli zkušenosti z loňského zpracování a byli si vědomi i toho, že zavedeni automatizace je pro činnost střediska přínosem.

Castým prllvodním zjevem pl'i zavádění samočinných počítačll je vzrllst nákladll na realizaci. Proto je zvlášť diiležité zhodnoceni ekonomického
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Sumarizace k
Ukazatel

1. 1. 71

ručně
\

kmen.
soubor

,

Úspory mezi

1. 1. 72

1. 1. 73

I

změn.
řízeni

celkem

I

1.1.71

1.1.71

změn.
řlzenl

1. 1. 72

15716
8,5

36083
19,5

a

I

a

1. 1. 73

Počet obcí
celková spotřeba času v hodinách
v pracovnících za rok

3707
97443
52,7

3707
26824
14,5

3654
54903
29,7

3654
81727
44,2

3642
61360
33,2

Mzdové náklady v tis.
Režie 100 %
Náklady:
na programování
na pořízení vstup. dat
na zpracování počítačem
na tisk formulářů

1112,8
1112,8

323,0
323,0

661,0
661,0

984,0
984,0

775,6
775,6

128,8
128,8

337,2
337,2

-72,7
-98,2
-226,0
23,0

-42,0
-44,0
-104,3
25,0

Celkové náklady

27,0

46,9
127,3
2,0

72,7
98,2
226,0
4,0

42,0
44,0
104,3
2,0

2252,6

870,7

1498,2

2368,9

1743,5

-

efektu každé takového akce, kdy se porovnávají
náklady a časové
nároky dosavadního způsobu
zpracování s automatizovaným.
Jako podklady pro rozbor v našem případě byly
použity výsledky výkaznictví středisek
geodézie
v jednotlivých letech a dále i faktury PVT. Souhrnné údaje za 4 kraje, tj. za 41 středisek jsou sestaveny v tabulce 1.
Z porovnání údajů vyplývá:
1. V roce zavádění, kdy proběhly prakticky dva
cykly zpracování na počítači, byla uvolněna pracovní kapacita 8,5 pracovníka na rok, avšak náklady na zpracování stouply jen o 116,3 tis. Kčs.
Toto zvýšení nákladu je bohatě kryto realizací
uvolněné kapacity, takže již v roce zavádění
byla automatizace
ekonomickým přínosem.
2. V dalších letech, kdy se sumarizace provádí jen
změnovým řízením, jsou úspory daleko markantnější. Uvolňuje se kapacita 19,5 pracovníka
na rok při současné úspoře nákladů více jak

1-

116,3

509,1

500 tis. Kčs. Dá se čekat, že úspory budou ještě
poněkud vyšší vzhledem k tomu, že nebudou třeba ve větším rozsahu programovací práce.

Dosavadní zkušenosti ze zpracování sumarizace
na středním počítači potvrzují, že realizace racionalizačního opatření přinesla plný úspěch a je
další kvalitativní změnou na úseku evidence nemovitostí. Při současném převodu evidence nemovitostí na počítac představuje blok programů na
sumarizaci vyřešení závěrečné etapy integrovaného systému zpracování a bylo by jistě prospěšné,
aby byl pro tento účel plně využit.
Do redakce

došlo 28. 2. 1973

Kromě semianalytické metody (14 různých postu
půl byla pro porovnání provedena též analogová aero
tiangulace (6 x) a ryze analytická aerotriangulace (2 x)
Všechny pokusy byly provedeny v řadě o 18, 9 a 5
stereodvojicích.

Další fotogrammetrický experiment
O. E. E. P. E.
Evropská organizace pro experimentální
fotogrammetrický výzkum (O.E.E.P.E.),
sdružující fotogrammetrická výzkumná pracoviště západoevropských států, podnikla v nedávné době rozsáhlý experiment,
jehož výsledky přinesly zajímavé údaje o přesnosti
semianalytické
aerotriangulace.
Tato metoda
byla rovněž vyvinuta v ČSSR ve Výzkumném ústavě
geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze (1971) a může být použita každým fotogrammetrickým pracovištěm bez nároků na speciální přístroje.
K vytvoření a proměření jednotlivých
nezávislých
ster~odvojic lze použít každého vyhodnocovacího pří.
stroJe s možností číselné registrace, spojení dvojic
v řadu a vyrovnání řady se děje analyticky na samočinném poěítači.
Experimentu "Gramastetten"
se zúčastnilo 8 in·
stitucí (ústavů, škol, firem) z Belgie, Itálie, Holandska
a NSR. Bylo použito 9 různých fotogrammetrických
přístrojů:
autografy Wild A7 A8, B8
Planimat Zeiss (Oberkochen)
Simplex II, III Santoni
stereoplanigraf Zeiss (Oberkochen)
stereokomparátor Wild STK 1
stereokomparátor PSK Zeiss (Oberkochen).

-

72,7
51,3
98,7
2,0

-

.-

Zúčastněné instituce obdržely jednotné podklady,
a to řadu 19 leteckých snímků pořízených komorou
Wild RC8 (f = 152 mm, 23 X 23 cm) na film v mě·
řítku 1 : 10000. V členitém terénu (390-620 m n.m.)
u obce Gramastetten v Rakousku bylo signalizováno
58 trigonometrických a kontrolních bodů na ploše asi
35 km2• Pro aerotriangulaci bylo vždy k dispozici 5
nebo 6 výchozích bodů, ostatní sloužily pro kontrolu.
Přesnost byla charakterizována střední polohovou chy.
bou mp = m; + m~ a výškovou chybou m•.

V

Při aerotriangulaci dlouhé řady (18 stereodvojic)
bylo dosaženo nejlepších výsledků v těchto kombina·
cích přístrojů a metod:
1. stereokomparátor

PSK -

analyticky

mp = 0,25 m
2. autograf Wild A7, A8-semianalyticky
0,35m
3. Planimat Zeiss - semianalyticky
0,1)m
4. autograf Wild A7 - analogově
O,5m

m.

= 0,3 m

0,4m
0,4m
0,4m

Střední chyby výsledků jiných kombinací přístrojů
a metod byly větší než 0,5 m, tj. 50 [Lmv rovině snímku
a 0,33 %0 výšky letu.
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V řadě 9 stereodvojic bylo dosaženo středních
do 30 cm, tj. do 30 !Lmv rovině snímku a 0,20 0/00
letu, v těchto kombinacích:
1. stereokomparátor_PSK-analyticky
mp = 0,16m
mz
2. autograf Wild A8 - semianalyticky
0,25m
3. Simplex III - semianalyticky
0,3 m
4. autograf Wild A 7 - analogově
0,3m

chyb
výšky

O,2m
0,3-m
0,3 m
0,3m

V řadě 5 stereodvojic bylo dosaženo středních chyb
do 25 cm, tj. do 25 !Lmv rovině snímku a 0,170/00 výšky letu, v těchto kombinacích:
1. stereokomparátor
PSK-analyticky
mp = 0,15 m mz = 0,15 m
2. Simpex III - semianalyticky
0,19 m
0,22 m
3. autograf Wild A8 - semianalyticky
0,24 m
0,23 m
4. Planimat Zeiss - semianalyticky
0,24m
0,23 m
Jedním ze zajímavých výsledků rozsáhlého statistického
zpracování dat je růst středních chyb v závislosti na
zvětšování počtu stereodvojic
v triangulované
řadě:

počet stereodvojic
5
koeficient zvětšení
střední chyby
mp
mz

v řadě

9
1,27
1,29

18
1,55
1,55

Z výsledků experimentu
v Gramastetten
lze odvodit
obecně platné závěry o použitelnosti
semianalytické
aerotriangulace v našich podmínkách. Při aerotriangulaci dlouhých řad, používané např. při mapování úzkých územních pruhů pro projekty liniových staveb,
je přesnost této metody prakticky stejná jako při použití analogové (přístrojové) aerotriangulace.
V kratších řadách, které jsou obvyklé při plošném mapování ve velkých měřítkách, je však semianalyt,ický
postup přesnější a vede k pozoruhodným výsledkům.
Např. při použití snímků zhotovených
v měřítku
I : 4000 z výšky 600 m a měření modelových souřadnic
na auto grafu Wild A8 nebo sterometrografu
Zeiss J ena
lze dosáhnout
středních chyb mp = 0,10 m a mz =
= 0,12 m v řadě o délce až 9 stereodvojic.
Semianalytická aerotriangulace může tedy u nás nalézt rozsáhlejší uplatnění v případech mapování ve velkých měřítkách, kdy se přesnost určení vlícovacích bodů nemusí
řídit ustanoveními
Směrnic pro technickohospodářské mapování. Jde zejména o časté případy účelového
fotogrammetrického
mapování pro jiná odvětví národního hospodářství a mapovací práce v rámci technické
pomoci rozvojovýmzemím.

Ing. Jifí Šíma, OSc.
VUGTK, Praha

"Sborník výzkumných prací svazek 7" - soubor 11 odborných pojednání:
"Systém zpracování informace na družicové stanici
Ondřejov 2 - Skalka", rusky, autoři: Ing. Karský, CSc. Ing. Kostelecký - Ing. Synek;
"Tížnicové odchylky na měsíčním povrchu", anglicky,
autor Ing. Burša, CSc.;
"Svislé pohyby zemské kůry v oblasti kladenské uhelné
pánve", česky, autor Ing. Vyskočil, CSc.;
"Vliv náklonu při měření gravimetrem", německy, autor Ing. Šimon, CSc.;
"Nakláněcí aparatura pro laboratorní cejchování gravimetrů", německy, autoři Ing. Přibyl - Ing. Šimon, CSc.;
"Úprava vzorců pro výpočet transformačních konstant",
česky, autor Ing. Delong, CSc.;
"Dva algoritmy pro interpolaci pomocí spline funkcí",
česky, autor Ing. Charamza, CSc.;
"Uplatnění mikrofilmové techniky v geodetických a kartografických pracích", česky, autor Ing. Bartík;
"Pravidla pro vyjadřování &ouřadnic při lokalizaci informací", česky, autor Ing. Šilar, CSc.;
"Základní otázky koncepce a realizace subsystérnu kartografických informací", česky, autor Ing. Neuman, CSc.;
"Využívání kartografických
informací pro tvorbu map
a pro kartografický informační systém", česky, autor
Ing. Plachý, CSc.
"Sborník výzkumných prací svazek 8" - soubor 10 odborných pojednání:
"Znázornění a zápis nadzemních a podzemních objektů
v EN", česky, autor Ing. Bartík;
"Hodnocení přesnosti astronomického operátu v oblasti
jižních Čech a Moravy", česky, autoři Ing. Burša, CSc. L. Kanda;
"Plánování přesnosti kontrolních měření ve stavebnictví",
anglicky, autor Ing. Herda, CSc.;
"Registr mapového fondu", česky, autor Ing. Meissler;
"Termostat pro gravimetr Canadian", německy, autoři
Ing. Sokolík - Ing. Šimon, CSc. - Ing. TrHger;
"Zhodnocení tvorby mapy velkého měřítka z Výsledků
číselné údržby a dřívějších měřerií", česky, autor Ing.
Souček;
"Apriorní přesnost v poloze bodu", německy, autor Ing.
Šilar, CSc.;
"Výsledky slapových měření na staniCi Č. Budějovice",
německy, autor Ing. Šimon, CSc.;
"Základní problémy prostorov"ého určení recentních pohybů", anglicky, autor Ing. Vyskočil, CSc.
Pozn.: Současně se sborníky vyjdou jednotlivá odborná
pojednání obou svazků samostatně, jako separáty.
V řadě monografických publikací vyjdou v r. 1973
tyto publikace:
"Program KP-I pro kresbu na souřadnicovém zapisovači", česky, autor Ing. Charamza, CSc.;
"Analýza pozorování zenitteleskopem", anglicky, autor
Ing. Rambousek a kol.;
"Svislé recentní pohyby zemské kůry na území CSR",
anglicky, autor Ing. Vyskočil, CSc. - Dr. Kopecký;
"Výzkum svislých pohybů zemské kůry v geodynamickém polygonu Lišov", anglicky, autor Ing. Vyskočil, CSc.
"Slovník geodetického a kartografického
názvosloví",
"Výroční zpráva VŮGTKza rok 1972".
Tiskový náklad vydávaných publikací byl stanoven
předběžně na 100 až 150 výtisků od jedné publikace,
srovnatelně s edicí z roku 1972. Podle výsledků průzkumu zájmů odběratelů bude u jednotlivých publikací výše
tiskového nákladu zpřesněna. Ceny byly ve srovnání
s r. 1972 sníženy a pohybují se mezi 30,- a 35,- Kčs
za 1 monografii, cena 1 výtisku Sborníku je stanovena
na 60,- Kčs za jeden výtisk. Cena Literární hlídky zůstává 300,- Kčs za soubor. Přehled informací a Výroční
zpráva VÚGTKjsou neprodejné.

Z edičního plánu VÚGTK v Praze
na rok 1973
V edičním plánu VÚGTK v Praze na rok 1973 jsou
tyto tituly:
"Literární hUdka" - periodikum v rozsahu 14 dvojčísel
v roce,
"Přehled informací" ..- periodikum v rozsahu 12 čísel
ročně,

Předběžné objednávky publikací z edičního plánu na
rok 1973 přijímá:
Výzkumný ústav geodetický, topografický
-a kartografický v Praze,
Nádražní 31,
15079 Praha 5 - Smíchov.
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Geodetický a kartografický
ročnik 19/81, číslo

180

obzor
8/1973

PŘEHLED

Ing. Dl'. Václav Staněl<, Ing. Dr. Jaroslav Svoboda:
Měfické práce na stavbách. I. díl. Použití technických
předpisů a norem ve stavební měfické praxi. SNTL Prahd 1972. 188 stran, 59 obrázků, 63 tabulek. Cena 26 Kčs.
V 1. dílu publikace
které souvisí
je na:

vybrali autoři technické

s měřickými

pracemi

předpisy,

na stavbách.

Clení

zákony,
vládní nařízení a vyhlášky,
směrnice a předpisy,
úřední komentáře,
československé normy.
Výběr předpisl'! odpovídá účelu publikace, poskytnout
pracovníkům na stavbách potřebný přehled. Autoři zařadili do výběru dokonce zrušené předpisy, pokud je
považovali za užitečné a použitelné.
V publikaci jsou dále zařazeny lwmentáře
autorů
k nejdůležitějším
předpisům.
Lze oČf~kávat, že vydání této publikace, bude uvítáno
všemi pracovníky v investiční výstavbě a zejména odpovědnými geodety, neboť znalost předpisů je zde stejně
důležitá, jako technické znalosti. Předností publikace je
tal<é plátěná vazba, pro často používané publikace velmi vhodná.
V závěru považuji za potřebné doporučit uživatelům
publikace alespoň částečnou údržbu, neboť v poslední
době byly vydány další diUežité předpisy a několik se
jich připravuje (zákon () geodézii a kartografii, vyhláška o geodetických pracích v investiční výstavbě aj.).
Mimoto výnosem ÚNM byly zrušeny v čs. normách
články, týkajícl se přesnosti vytyčování (viz věstník
ONM Č. 8 a 10/1971 k ustanovením ČSN 730010 a ON
73 0410], neboť nové ČSN 73 0420, 73 0421 a 73 0422
přp.vzaly tuto náplň.

Prof. Dr.-Ing. Fritz Deumlich: Instrumentenkunde
der
Vermessungstechnik
(Nauka o geodetických přístrojích],
5. přepracované a rozšířené vydání, VEB Verlag fUr Bauwesen Berlin 1972, str. 332, obr. 681, tab. 35, lit. 15,
formát A 4.
Uvedenou knihou dostává k dispozici geodet dílo, které
je jedinečné nejen obsahem, ale i zpracováním, a to jak
ze strany autora, tak i. nakladatelství.
Možno říci, že
v době poválečné jsme do rukou nedostali podobné dílo,
které by ve zhuštěné formě tak důkladně vyčerpalo problematiku geodetických přístrojů, problematiku,
kterou
by měl znát každý inženýr geodet. Kniha nepodává totiž
jen prostý přehled současného stavu v konstrukci přístrojů, ale v nutné míře uvádí zkoušky přístrOjll, osvětluje kriticky příčiny a d1ls1edek běžných chyb přístrojů
a dává tím praktikovi i návod, jak kriticky hodnotit geodetický přístroj.
Obrovské množství dokumentačního
materiálu, zvláště pérovek a velmi zdařilých autotypií,
umocněné kvalitním tiskem na křídovém papíře a velmi
zdařilou grafickou úpravou poskytuje geodetům dokonalý přehled o současném stavu v geodetickém instrumentariu. V dostatečné míře je také uvedena teorie jednotlivých geodetických přístrojll.
V úvodu (20 stránek) autor podává účel a poslání geo~
detických přístrojll, jejich historii, přehled výrobcll, dotýká se otázek standardizace a vyslovuje se k dalšímu
vývoji geodetických přístrojů.
V první kapitole (45 str.) se zabývá optickými částmi
přístrojll, jejich teorií v rozsahu geometrické optiky a libelami včetně libely elektronické.
Druhá část (101 str.) je věnována přístrojllm k měření
a vytyčování vodorovných úhlll a směrll. Jsou zde p?psány teoreticky i technicky drobné vytyčovací pomllcky,
busola, theodolit, gyrotheodolit a autor sem zllřadil též

LlTERARNÍ
ZEMĚMEŘICKYCH

HLÍDKA
ČASOPlSO

optické provažovače, které pokládá za přístroje svázané
s vodorovnou rovinou promítáním daných bodll do této
roviny. V kapitole jsou zařazeny přístroje k zařizování
(alignement], zejména vytyč ovací lasery.
Ve třetí části (62 str.) jsou pojednány přístroje k měření
Výšek a výškových rozdílů: jednoduché pomůcky určené
k těmto účelům, hadicový výškoměr, nivelaČní přístroj
a příslušné latě, funkční celek theodol1tu k měření svislých úhlů, sextant, barometry a plnoautomatické výškoměry.
Čtvrtá část knihy (61 str. J podává přehled o přístrojích pro měření délek přímé, nepřímé a fyzikální. Jsou
pojednány latě, pásma, základnové latě, dvojobrazové
dálkoměry, typy světelných i rádiových dálkoměrů a interferenční komparátor.
Poslední část knihy (29 str.) je věnována tacheometrům.
Nejprve jsou popsány neredukující tacheometry i tacheometrické theodolity, busoly, nivelační přístroje a telemetry. Poté se autor všímá autoredukčních
tacheometrů,
elektronických
tacheometrů
a topografických
souprav
včetně nutného příslušenství.
Dílo je zakončeno výběrem z literatury, jmenným a věcným rejstříkem.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH

ČASOPISŮ
Geodezija

i kartograflja,

č. 9,'1972

Z kolégia Hlavní správy geodézie a kartografie
při radě ministrů
SSSR a z předsednictva
úv Odborového
svazu zaměstnanců
geologického
průzkumu.
str, 1-4
Za nové úspěchy v jubilejním
soutěžení!,
str, 5-6
M o I o čni k o v, M. V.: Průzkum
kultury
v9roby,
str. 6-10
O str o u m o v. Z. v.: Zkušenost,
se školami komunístick"
práce.
str. 10-11
Barzenkov,
I. G. jelisejev,
B. V.: Zkušenosti
z geodetických
prací v severních
oblastech.
str. 11-13
B u z u k. V. v.:
Parametry
charakterizující
hladinový
elipsoid
Měsíce a zvlnění selenoidu,
str. 13-19
Bel e., i t i n, A. G.: Geometrické
vlastnosti
a základní
chyby zařizení typu kardanového
závěsu, str. 19-23
D' i a k o v. B. N.: Astronomická
pozorování
univerzálem
DKM-3A,
str. 23-27
R o jev.
ju. D.: Zkušenosti
s použitím
baroprofilografu,
str. 27
až 36
P i s are
n k o, V. K.: Určení vlhkosti vzduchu při zpracování
výsledků rádiových
měření vzdáleností
prováděných
v zim nich podmínkách,
str. 36-39
Van i n, A. G.·, Technicko·ekonomické
ukazatele
různ9ch
variant
technologie
stereofotogrammetrického
mapování
ve velkém měřítku, str. 39-46
K o ž e v n i k o v, N. P. aj.:
Technicko-ekonomické
zdůvodnění
použilí a dalšího
zdokonalování
technologických
variant
revize
topografických
map, str. 48-55
Dub i n o v s k i j, V. B.: Kalibrace
snímků
s využitím
vlastností
stereoskopické
dvojice, str. 55-83
Por i n o v a, O. V.: Srovnávací
údaje výzkumu
leteckých
filmů
na lavsanovém
a triacetátovém
podkladě.
str. 63-66
Č u pan
o v, A. I. Fr o lov a, M. V.: Zkušenosti
S noužitím
obtisků
pří kresbě
a tvorbě topografick9ch
plánů v měřítkách
1:5000 a 1:2000 str. 67-70
požadavky
na názornost
a barevnou
výraznost
turistických
map a
schémat,
str. 70-75
S i t a lov,
A. je.: Informace
o zasedání
kolegia
a kartografické
sekce vědeckotechnické
rady Hlavní správy
geodézie
a kartografie při radě ministrů
SSSR v červnu 1972, 75-77
Geodezlja

I kartograflja,

č. 10/1972

Zvyšovat úlohu vedoucích měřick9ch
oddílů, str. 1-9
K o I' c o v, v. 'P. - Ar d a sen o v. V. D.: Nový nivelační
přístroj
N2, str. 10-14
P r i c hod a, A. G. - M o z g o v. A. K.: Nový přístroj
pro hydrostatickou
nivelaci,
str. 14-18
, e f i m o v, G. N.: O metodice
řešeni ůloh na elektronickém
počítači. str. 18-21
Kr yž a n o v s k i j, A. A.: Zkušenosti
se zpracováním
geodetick9ch informací,
str. 21-24
Ke mni c. ju. V.: O ztrátě
statistické
informace
při hodnocení
přesnosti
základních
geodetických
sítí, str. 25-29
P a v lov,
I. M. Č e r n i k o v, V. F.: Zkušenosti
s noužitím
plynového
laseru
při automatickém
seřizování
ieřábových
drah,
str. 30-34
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ZÁKON
Ceské národní rady
ze dne 12. dubna 1973
o orgánech geodézie a kartografie

CÁST
Orgány

b) řídí práce na zřizování, popřípadě vyhotovování,
udržovAní, obnovování a dokumentaci geodetických základti a s'státních mapových děl,

PRVÁ

geodézie

c) řídí zákládání a vedení evidence nemovitostí a vyhotovování a ověř'ování geometrických rplánd pro tyto
l1čely,

a kartografie
§ 1

d) řídí a 'koordinuje výzkum a vědeckotechnický
voj v geodézii a kartograf1i,

Ceský liřad geodetický· a kartografický
(1) iŮstředním orgánem geodétzie a kartografie CesM
socialisti,cké republiky je Ceský úřad geodeticiký a kartografický.
(2) Včele Ceského úřadu geodetického a kartografického je předseda, k'teréiho jmenuje a odvolává vláda
Ceské socialistické republiky. Předseda Ceského úřadu
geodetického a kartografického
odpovídá za výkon své
fun'kce vládě Ceské socialistické republiky.
(3) Zásady činnosti a organizaci Ceského úřadu geo·
detického
a kartografl'ckého
upravuje
statut, který
schvaluje vláda Ceské socialistické republiky.

roz-

e) řídí práce inžený'rské geodézie,
fj zajišťuje tvorbu, vyhotovování, rozmnwování a vydávání kartografických
děl a publikací a koordinuje
vydl1vání těchto děl jinými k tomu oprávněnými orgány
li. organiza'cemi,
gj zajišťuje a koordinuje úkoly mezinárodní spolupráce
v geodézU a kartografii,
h) řídí a zajišťuje koordinaCi geodetických a kartografický'ch prací, které mají být převzaty anebo vyu~ty
též pro státní mapOVá díla,
i) provádí se souhlasem federálního ministerstva národní obrany opatření v geodézii a kartograf1i v zájmu
obrany státu,

§ 2
Ozemnl orgány geodézie a kartografie
(1) Zřizují sekrBjské
geodetické a kartografické
správy (dále jen "krajské správyu) pro území jednotI1vých krajti.
(2) Pro území Středočes'kého kraje a území hlavního
města Prahy se zřizuje Geodetická a kartografická správa pro Středočeský kl"aj a pro hlavní město Prahu s pti·
sobností krajské správy podle tohoto zákona.
(3) Sídla krajských správ jsou toto~ná se sídly krajských národních vý'borti. Předseda Ceského úřadu geodetic'kého a kartografického
mtiže stanovit sídla krajských správ odchylně od sídla krajského národního
výboru.
(4) V čele krajské správy je ředitel, kterého jmenuje
a odvolává předseda Ceksého úřadu geodetického a kar·
tografického.
(5) Krllljské sprAvy jsou roopočtovými organizacemi.

j) řídí krajské správy a organizace

Krajské správy
'a) vykonávají dohled na činnost orgánd a organizací
v obvodu své ptisobnostt, které jsou oprávněny provádět geodetické a kartografické práce,
b) koordinují akontrolují geodetické a kartografické
práce, které mají bý,t převzaty anebo využity též pro
státní mapová díla,
c) zajišťují shromažďovšání, zhodnocOVání, dokumentaci a další využívání výsledkd geodetických a kartografických prací,
d) zakládají, vedou a udržují
v souladu se skutečným stavem, *)

§ 3
Ceský l1řad geodetický a kartografický a krajské sprá·
vy jsou orgAny stAtní správy pro zabezpečovAní civ!!ních potřeb geodézie a kartografie.

ve sVé ptisobnostl.

evidenci

nemovitost!

ej zajišťují
vyhotovování,
udržOVání, obnovování,
zhodnocování a dokumentaci
státních mapových děl
a vedou evidenci mlllpového fondu,
• fJ plní jiné úkoly, kterými je pověří Ceský 11řad geodetický a kartografický.
'

Pl1sobnost
orgánl1
a kartografie

geodézie
CÁST
Závěreěné

§ 4
Ceslký l1řad geodetický a kartografický
a) určuje koncepci a směry rozvoje geodézie a karto·
grafie a odpovídA za jejich realizaci,

Erban v. r.
Korl!ák v. r.

TRETt
ustanovenl
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ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. apríla 1973

o orgánoch geodézie a kartografie

Orgány

geodězie

riadi zakladanie a vedenie evidencie nehnuťelnostl
a vyhotovovani3 a overovanie geometrických plánov
na tleto účely.
riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický
rozvoj v geodézii a kartogrMii,
riadi práce inžinierskej geodézie,
zabezpečuj3 tvorbu, vyhotovovanie,
rozmnožovanie
a vydávanie kartografických
diel a publikácii a koordinuje vydávanie týchto diel inými na to oprávnenými orgánmi a organizáciami,
zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce v g:lOdézii a kartografii,
riadi a zabezpečuje koordináciu geodetických a kartografických prác, ktoré sa majú prevziať ,alebo využiť a'j pre štátnel mapové diela,
vykonáva so súhlasom Federálneho ministerstva národn3j obrany opatrenia
v geodézii a k,artografii
v záujmel obrany štátu,
riadi krajské správy a organizácie vo svojej pOsobnosti.

a kartografie
§ 1

~lovenskt. úrad geodézie a kartografie
(1J Ustredným orgánom geodézi3 a kartografie S10vanskej sociallstic~ej republiky je Slovenský úrad geodézle a kartografie.
(~) Na čele Slovenského úradu geodézie a karto~rafla je predseda, 'ktorého vymenúva ,8 odvoláva vláda Slovenskej socialistickej
republiky. Predseda Slovenského
l1radu geodézie a kartografie
za výkon svojej funkcie
zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
13 J Zásady činnosti a organizáciu Slovenského úradu geodézie d kartografie upravuje štatút, ktorý schvaluje vlllda Slovenskej socialtstlckej
republiky.
§ 2
Územně orgány geodězie a kartografie
P J Zriadujú sa krajské správy geodézie a kartografi3 (dalej l.en "krajské správy") pre územia jednotlivých
krajov.
(1) Pre územie Západoslovenského
kraj a a pre, územie hlavného mesta Slovenskej socialisticke1j republiky
Bratislavy sa zriaďuje Správa geodézie a kartolgrafie
v Br~tislave s pasabnosťou krajskej správy.
(") Sldla krajských správ sú totožné so sldlami krajs:"l:ých nlirodných vYborov. Predseda Slovenského úradu
geodézle a kE,rtografie maže určiť sídla krajských správ
odchylne od sídla krajského národného výboru.
('1) Na čele krajskej správy je riaditel, ktorého vymenl1va a odvoláva predseda SIov3nského úradu ge'Jdézie a kartografie-.
~
i<:rejské správy sú rozpočtovými organizáciami.

Krajské správy'
a)

b1
c)
dl
e)

r·)

f)

§ 3
Slovenský ÚNld geodézie a kartografie ,a krajské
vy sú orgánmi štátnej správy na zabezpečovanie
ných potrieb geodézie a kartografi3.

sprácivil-

vykonávajú v obvode svojej posobnosti dohlad nad
geodetickými a kartografickými
prácami v orgánoch
a organizáciách, ktoré sú oprávn3né vykonávať tieto
práce,
koordinujú a kontrolujú geodetické a kartografické
práce, ktoré sa majú prevziať ,alebo využiť aj· pr3
štátne mapové diela,
zabezpečujú zhromažďovanie,
zhodnocovanie
a dokumentáciu a ďalšie využlvanie výsledkov geodetických a kartografických
prác,
zakladajú,
vedú a udržiavajú
evidenciu
nehnuterností v súlade so skutočným stavom,1)
zabezpečujú vyhotovovanie, udrži,avanie, obno1vovanie,
zhodnocov,anie a dokumentáciu
štátnych mapových
diel a v3dú evidenciu mapového fondu,
plnia iné úlohy, ktol'ými ic'h poveri Slovenský út'ad
geodézie a kartografie.

J
DRUHA
Piisobno$ť

ČASt

orgán
ov
ft kartografie

§ 6
geodézie

§ 4
Slovenský úrad geodézie a kartografie
určuje koncepciu a smery' rozvoja geodézie a kartograf1e ,1 ZodPOV3dá za ích realizácíu,
riadl práce na zri,aďovanl, prlp.adne vyhotovo'Janl,
udržíavanl, obnovovanl oB dokumentácii geodetických
základov a štátnych mapových diel.

Zákon Slovenskej národnej rady Č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev
a iných ústre-dných orgánov štátn3j
správy Slovenskej socialistickej republiky sa menl takto:
1. V § 5 sa v nadpise a v odseku 1 názov "Slovenská
správa geodézie a kartografie"
nahrádza názvom "Slovenský úrad g3odézie, a kartografie".
2. V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
§ 7
Tento zákon nadobúda

Kloko/! v. r.
Dr. Colotka v. r.

účinnosť

1. júlom 1973.

zákony
geodězle

a vykonávacle
a kartografle

predplsy

z odboru

Zákon Č. 48/1971 Zb. o geodézll a kartografll
Zákon o geodl'zii a kratografii JC federálnou normou, ktorý
rámcovo upravuje, kto plní ú I o h Y vod b o I' e g e o d é L i c
a k a I' t Og I' a f i e, vymedzuje okruh činnosti a prác na úscku
geodézie a kartografie, určuje posobnosť ústredných a územných
orgánov geodézie a kartografie (bez rozlíšenia., či ide O posobnost ústredných alebo územných orgánov geodézie a kartografieJ,
ako aj sposob výkonu a koordinácie geodetických a kartografických prlic.
Podla zákona úlohy v odhore geodézie a kartografie plnia tak
ústredné a územné orgány geodézie a kartografie a im podriadené
ol'ganizácie, dalej Federlilne ministerstvo národnej obrany a jemu
podríadené organízácie, ako aj iné orgány štátnej správy a soclalístlcké organízácle
podla osobltných právnych predplsov.
Z dalšlch právnych predpisov majúcich vztah ku geodetickým ft
kartografickým prácam sú to najmll: vlád. nar. č. 98/1953 Zb
o Hydrometeorologickom ústave, banský zákon č. 41/1957 Zb., lesný
zákon Č. 166/1960 Zb., zlikon č. 54/1963 Zb. o Ceskoslovénskej akadé·
mii vled.
Zákon dalej upravuje otázky výkonu geodetických a kartografických prác z hladiska dodržlavania opatrení v záujme obrany
štátu, ako aj úlohy Federálneho ministerstva národnej obrany a
jeho podrladených organlzáci! na úseku geodetických a kartografických prác pre polreby obrany štátu. Zákon rámcovo rlešl sposob vykonávanla geodetických a kartografických prác tak rezortnýml ako I mlmorezortnými organizáciaml, dalej overovanle geometrických plánov a Iných výsledkov geodetickych prác, ako aj
oznamovaciu povinnost pri vykonávaní geodetických a kartografických prác, otázky koordinlicie a kontroly a ich dokumentáciu.
Oal!lia čast ustanovení zákona upravuje tvorbu a vydávanie
kartografických
diel, vstup na nehnutelnosti,
zriaďovanle a
ochranu meračských značiek, signálov a iných zarladenl, ako aj
otázky náhrady škody, ktorá vznikne vlastníkovi (uživatelovi)
nehnutelnost! pI'l výkone geodetických prác. Zákon taktiež upra·
vuje spoluprácu a pomoc národných výborov na úseku mapova·
nla a meračských prác pre účely územného plánovanla a výstavby
a na ťiseku evldencie nehnutefností.
V záverečnej častl zákon obsahuje ustanovenie, podla ktorého
ůstredné orgány geodézie a kartografie republík mílžu vydávať
príslušné vykonávacie predplsy z odhoru geodézie a kartografie.
Zákon CNR č. 38/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
Zákoll SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
Zákony majú republíkovťi posobnost. Oba zákony (dalej len
'"zákon") sů v zásade obsahove i vecne identické.
Zákon u p I' a v u j e pílsobnosť ústredného orgánu geodézie ft
kartografie republiky a súčasne z I' i a duj e krajské správy geo·
dézie a kartografie ako územné orgány IItátnej správy a vy·
medzuje ich pílsobnosf. Zákon v~'slovne uvádza, že tak ťistredný
orgán geodézie a kartografie ako aj krajské správy geodézie a
kal'tografie sú orgán mi štátnej správy na zabezpečovanie civil·
ných potrieb geodézie a kartografie.
Zákon zvernje do pílsobnosti úst r e d n é h o o I' g á n u geo·
dézie a kartografie určovanie koncepci! a smerov rozvoj a geodé·
zle a kartografie a zodpovednosť za ich realizáciu, najma pokial
ide O riadenle a koordináciu prác z úseku geodetických základ ov,
evidencie nehnutelnostl, prác Inžinierskej geodézie, tvorbu a vy·
dllvanie kartografických diel, z úseku výskumu a vedecktotechnlckého rozvoja a zabezpečovania medzinárodnej spolupráce v geo
dézii a kartografli.
Do posobnosti k I' a j s k Ý c h s P I' á v gcodézie a kartografie
zákon zveruje vykonávanie dohladu nad geodetickými a kartogra·
fickfmi prácami, koordináciu a kontrolu geodetických a kal to·
grafickfch prllc, ktoré sa majů prevziať alebo využiť al pre
štlltne mapové diela, zakladanie a vedenie evidencie nehnutelnostl, vyhotovovanie, udržiavanie a obnovovanie a dokumentáciu
štátnych mapových diel a evidenciu mapového fondu.
Zákon Č. 22/1984 Zb. o evldencll n••hnuterno&tf
Zákon zverllle do pílsobnosti orgánov geodézie a kartografie
zakladftnie, vedenie a udržiavanie e v i den c i e n e hnu t e In o s t I v sůlade so skutočným stavom. súčasne rámcovo upravuje
obsah evidencla nehnutelností, zakladanie a vedenie evidencie
nehnutelnostl, jej závaznosť, ako aj súčinnost vlastnlkov a ulíva·
telov nehnutelnostl a miestnych národných výborov pri zakladaní
a udržiavaní evidencie nehnutelností
v súlade so skutočným
stavom.
podla zákona sa v evidencii vyznačujú všetky nehnutelllostl
s uvedením druhov pozemkov (kultťirJ, výmer a spílsobu užlvania;
dalaj vlastnícke vzťahy, správa národné!lo majetku, právo osobného užívania pozemkov, obmedzenie vlastnlckych práv a pod.
Evidencia nehnutelnosti sa vedie pre každú obec podla katastráinych územ!.
V zmysle zákona orgány geodézie zaplsujú bažné zmeny vlastnlckych vzťahov, vlastnlcke práva novovznlklé, ako aj ich ob-

medzenla, obdobné údaje o správe národného majetku a o osobnom užlvanl pozemkov, a to na podklade listln vydaných sťidmi,
národnými výbormi, štátnym notárstvom, organizáciami a pod.
Okrem toho vykonávajú orgány geodézie a kartografie postupné
zakladanie evidencie nehnutelnostl v ohclach, pnčom zisfujťi za
spoluúčasti národnfch
výborov, štátnych notárstiev, organizliclí
a občanov právne vzťahy v evldencii doteraz nezaplsané. podla
zálj:ona zápisy v evidencii nehnutelností nezakladajú právne vzta
hy k nehnutelnostiam, ale ich iba konštatujú a evidujú.
Vydanlm zákona sa sťičasne zastavilo vykonávanie zápisov
v pozemkových a železničných knihách a všetky zmeny v právnych vzťahov sa zapisujú v evidencii nehnutelnostl u orgánov
geodézie a kartografie.
vykonávacle predplsy k zákonom z odboru geodézle a kartografle
vyhlálka č. 23/1964 Zb., ktorou se vykonáva zákon č. 22/1964 Zb.
o evidencil nehnutelnostl, v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.
Vyhláška podrobnejŠie upravuje ft. I' o Z vád z a príslušné u s t anovenla
zákona
o evldencil
nehnutelnostl,
najmI!: obsah evldencie nehnutelnostl, členenie evldencle nehnutal.
nostl podla druhov poz'3mkov, spílsob zápisu právnych vzfahov v evl·
dencli nehnutelnostl a vyznačenie právnfch vzťahov o nehnuter·
nostiach, ako I súčinnosf vlastníkov (uživatelov] nehnutel'nost! a
národných výborov na ťiseku evidencie nehnutelnost1.·
Vyhláška členi nehnutefnosti podla druhu pozemkov - kultůr
- na p o I noh o s pod á I' S k u píldu (orná péida, chmelnice,
vinice, záhrady, ovocné sady, lúky, pastviny) a n e p o f noh o S·
pod á I' S k u podu (lesná péida, rybníky - potoky s chovom
rýb, ostatné vodné plochy, zastavené plochy a nádvoria a o&tatné
plochy).
Podla vyhlášky e v i den c i a n e hnu tel n o stí
obsahuje
meračské a plsomné operáty, zbierku listín a sumarizačné výkazy; jej technickým podkladom sú mapy vefkých mierok. V každ.ej
nehnutelnosti sa porovnáva (identifikuje] názov obce a katastralne ťizemie, parcelné čislo, tvar (hranice), výmera a druh pozemku
(kultúry]. Zápisy právnych vzťahov v evidencii nehnutefnostl sa
podfa vyhlášky vykonávajú postupne, v dvoch etapách: do roku
1966 a od roku 1967. V druhej etape sa postupne zapisujťi právne
vzťahy v evidencli nehnutelnostl ešte nevyznačené. Vyhláška aůčasne upravuje zakladanle listov vlastnlctva, ktoré sa koná bud
na zliklade došlých listln alebo podla miestneho vyšetrenia v obci,
prípadne podla predložených dokladov. Tieto zápisy na listoch
vlastnlctva nemajú konštitutlvny charakter ft. j. práva k nehnutelnostiam nezakladajú, ale ich iM osvedčujťi - deklarujú).
vyhlálka č. 148/1984 Zb., ktorou sa vydáv.ajťi základné pod:
m i e n k y dodávky geodetických a kartograhckých prác, v znem
bodu 56 vyhl. č. 126/1967 Zb.
Vyhláška upravuje, na ktoré geodetické a kartografické práce
sa uzatvárajú ho s pod á I' S k é z m I u v y, pričom tieto členi na
zmluvy o príprave dodávok geodetických a kartografických prác a na
zmluvy o dodávke geodetických a kartografických prác. Ustanovenia vyhlášky sa nevzťahujú na dodávky z dovozu a pre vývoz.
vyhláška sůčasne určuje, čo má byť obsahom zmlúv, na akú dobu
sa uzavierajú a majetkové sankcie pre neplnenie dohody.
vykonávacle predplsy, ktoré ústredné orgány geodézie a kartografle republik vydajú k 1. 7. 1973 (čtiCKJ, resp. 1. 8. 1973 (StlCKJ.
Vyhláška o vykonávanl geodetických a karlograflckfch
prác a
o kartograflckfch dlelach:
Vyhláška upravuje a podrobnejšie rozvádza pdsobnosť a úlohy
krajských správ geodézie a kartografie z hfadiska d o h I a d u,
k o o I' d i n á c i e a k o n t I' o I y geodetických a kartografických
prác, pri dokumentácii a využiti dokumentovan~ch výsledkov prác,
ako aj otázky sťivisiace s tvorbou a vydávamm kartografických
diel a ich dokumentovanie.
Pokia! ide o oprávnenie na vykonávanie geodetických a kartografických prác a ich oznamovanie, vyhláška rozvádza, aké nllležitosti musja byť splnené, aby krajské správy mohli organizliciu
zaplsať do zoznamu organizáci! oprávnených vykonávať geodetické
a kartografické práce. Oalšie ustanoveni a vyhlášky upravujú oznamovaciu povinnosť a náležitosti oznámenia organizllcil pri vykonávaní týchto prác.
V nadvliznosti na tieto ustanovenia vyhláška rieši spílsob koordinácie a kontroly prác, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj na
štátne mapové diela. Vyhláška súčasne upravuje spílsob udalovania
súhlasu na vydanie kartografického diela podl'a § 10 ods. 1 a 3
zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografU, ako aj otázky
týkajťice sa dokumentácie kartografických diel.
VyblUka o overovanl geometrickfch pIlinov a Infch vfsledkov
geodetických prác:
Vyhláška upravuje, za akých podmienok a ktorými ptacovnlkmi
mílžu organizácie
vykonávať o vel' o van i e g e o m e t I' i ck Ý c h P lán o v a iných výsledkov geodetických prác. Oprávnenie
na overovanie vydáva ústredný orgán geodézie a kartografie po
preverenl kvaliflkácie pracovnlka. V sťilada s týmito ustanoveniami vyhláška upravuje postup pr! žiadostíach o vydanie oprávnenia a spílsob vykonávania skúšok. vyhláška súčasne rieši
i otázku zániku oprllvnenia, resp. možnosf zrušenia oprávnenia.
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St e i nic h, L. - S o m m er, M.: Technologické
řešení automa:izovaného
využití
plánovaného
registru
mapového
nazvoslovl
po
ITtoci púčítače R 300 a fotosázccího systiJnll1 Ll~~lTROI'~
505, str.
412-41;:;
St e n z e I, H. I.
St e p han,
K.: Možnosti
umlslění
názvů
v mapách
pomocí
automatického
ťotcsázeLiho
:lařízení,
s:r.
416-418
O r a k e, I.: Instrukce
v oboru inženýrské
geodézie,
str. 419-422
S c h u I z e, H.: Vytyčovací
práce při budováni
sportovních
stadiónů, zejména
drah z umělé hmoty, str. ·123
O i n s e, H. - K roh
n, H.: Foužití v}'šek bodů určených v trigonometrické
síti při zhotovování
polohopisných
a výškových ol,í
nů, str. 424-426
H e I I m u n d, G.: .Technolog!e
přípravy
měříckých
vysledků tri:;onometrických
sítí s použHím malého
počítače
C 8205/8, str.
426-428
J o c h m a n n, H.: Rozdlly v hromadění
měřickych
a snímkovýci}
chyb a jejich význam pro hdovou
aerotriangulací,
str. 429-431
Z i m m e " ni a n n, 8.: O vztazích mezi recentnlmi
svíslí'mi pohyby
zemské
ktlfY
a anomáliemi
~eomagnetické
'3ekulární
variace
na
zemí NDR, str. 432-434
T" P f e 1', F.: Využití map str
435-437
Przegl'ld

Geodezyjny,

Č,

3/1972

S i e m bab,
J\: profesor
Zygmunt
Kowalczyk člen korespon·
dent Polské akademie věd, str. 97-98
Ceny předsedy
Hlavní správy geodézie
a kartografie
za úspěšné
technickoekonomické
výsledky
dosažené
v r. 1971, str. 98-100
M i I e w s k i, M. W ~ d z 0 n Y, J.: Geodézie ve službách hornictví
a prúmyslu
jubilejní
vědecká
konference
Katedry
důlniho
měřictví
Báiíské a hutní akademie,
str. 100-104
Ni e mez y k,
P.: Z prací
5. komise na 13. kongresu
FIG ve
Wíesbadenu,
str. 104-106
S z y m a t'1s k i,
M.: Zemědělská
geodézie
a evidence
pozemků
na 13. kongresu FlG, str. 108-107
P i a n k o, E.: Automatizace
v geadézii
a kartografii
sympozíum v Praze, str. 108-109
C Y w i t'1s k i,
A.: Okresní
středisko
geodézie
a pozemkových
úprava
současné úkoly, str. 109-111
f( a b a t,
R.: Deset let okresní geodézie a co dále?, str. 112-113
S z pe t k o w s k i,
S.: K určení
ukazatele
charakterizujíclho
mechanické
vlastností
hornín při výpočtech
velikostí
deformacJ
v l.!ůlnlm revíru Horního Slezska, str. 114-119
G m y rek,
J. - G o r c z y c a, J.: Problém renovace
bodí! vytyčovací sítě, str. 119-124
P r z e w I o c k i, S.: Analyticko·grafické
metody registrace
a hodnocení stupně
deformací
geometrické
silě stavby se skeletovou
konstrukcí,
str. 124-127
K a n t are
k, T.: Vhodný měfícký operát pro preventivní
ochra·
nu staveb
s použitím
čáry vlivu deformací
důlní oblastí,
str.
127-129
Prószynski,
W. St~píet'1,
8.: Možnost zvýšení
přes.
ností provaž"vání
točné osy teodolitu
při měření odchylek bodů
stavby od svislé rovinY, str. 129-130
Mr ó z, J.: Elektronický
registračnl
tachymetr
REG ELTA 14, str.
131-132
Jar o t'1s k i, A.: Pozemkové vlastnictvl,
katastrální
měřeni a evi·
dence pozemků v severní Nigérii, str. 133-134
S i t e k,
.,. Ortofotografíe
v MlIGAiK v SSSR, str. 141-142
Roh o n o s, B. - M ij n nic h, W.: Výzkum přesnosti
číselného
vyhoduucení
leteckých
snímki! na Wíldově aviografu
88 vybaveném registračním
zařízením
EK8, str. 143-144

Geodezija,

kartografija,

zemeustrojslvo,

č. 2/1972

Z I a t a n ov, N.: Plán na r. 1972 a šestá pětiletka
v národním
podn;ku "Geoproekt".
str. 3-5
R i TI e r, K.: Vliv všeobecného
technického
rozvoje
na geodézii,
str. 6-11
S to j n o v, V.: O určení
geocentrické
tíhové konstanty
a hmoty
ZemB, str. 11-15
D i In o v, L. ~ Maž d r a k o v, M.: Metody určení souřadnic dvou
a více bodů prohnáním, str. 15-17
nim i t r o v. G.: O př{Jsno~ti cílení, str. 18-20
S t o j a n o v, 5.: leden ze způsobů výpočtu proUnání zpět, str. 20-23
ti i k o lov,
B.: Sledování
relativni
změny hodnoty
dílku u gravímetrů GAK v závislosti
na nadmořské
výšce, str. 24-28
Ne t o v, N.: O vytvorení
informačního
systému
z dat katastru
a oceil0vání p1ldy, str. 29-33
S m i dek,
E.· Vlív zakrytých
prostorů
při mapováni
mistnich
tratí, ,tr. 33-35
K o e 11, B.: Zvláštnosti
zrakového
vnímání
a jeho návaznost
na
barevné navrhování
map. str. 35-37
Z 1 a t a n o v, G.: Zvyš,lvání
úrovně
našich
inženýrsko-technických
kálrJ), str. 39
Geodézia

és Kartográna,

č. 4/1972

H a z a y, I.: Geodetické
využití konformního
vúlcového
zobrazeni
s dvěma ekvidistantnimi
rovnoběžkami,
str. 241-244
Á dám,
J. - Ta r c s a i, Gy.: Určování souřadnic umělé družice a
pozorovaci
stanice
dopplerovskou
metodou,
str. 245-247
D e t rek
Ď i,
Á.: Vliv excentrického
postavení
úhloměrného
přístroje na polohu vytyčeného
bodu, str. 248-255
U g r in, N.: Optícké překreslováni
snimkú,
str. 255-262
F 6 I d v á r J, Á. Í.: Vyšetřování
oboustranně
připojených
a obou·
stranně
orientovaných
polygonových
pořadů,
str. 262-268
Hor. vát h, B.: Studie systému
oceňováni
pozemku,
str. 282-288
St e i r e r, L.: Před odstraněním
dvojí evidence
nemovitostí,
str.
289-290
C s a t k a i, D.: Nejnovějši
elektronické
dálkoměry
na wiesbaden·
ské výstavě,
str. 295-299
Geodézla

és Kartográfla,

Les z á k, D.: Organizace
údržby map z hlediska
staveblli
správy
v městě Szombathely,
str. 329-333
B e n d e fy, L.: Přehled
hístorických
průzkumu
maďarské
geodé·
zie a kartografie,
str. 334-338
C z o bor,
Á.: Postupné
vyrovnání,
str. 336-343
Ve r 6 - H e t é n y i, M.: Výpočet
elips
relativnich
chyb v geo·
detických
sitich, str. 344-348
O e t rek
6 i, Á.: Apriorní střední chyba pří vytyčování
polohopisu,
str. 348-353
es e mni c z k y, L.: Práce inženýrské
geodézíe
při stavbě
uní·
\'ersily
v UJmu, str. 354-356
M i k e, Zs. - Hor vát h, B.: Použili leteckých
snimku ~ří klasi·
fikaci pudy, str. 357-363
R a u m, F. - B e n d e f y, L.: Vzpominka
na I. Daniela Bogdanj·
cha, str. 363-366
Re m e t e y F ti 1 6 P p, G' programové
stolní počltače
WANG
700, str. 366-371
H a I m o s, F.: II. mezinárodní
konference
důlních
měřičů,
~.tr.
372-373

Č.

5(1972

5 o ó s, G.: současné
problémy
maďarské
geodézie,
str. 321-323
K a t o n a, 5.: Zhotovování
nových technických
map města 5zom·
bathely,
str. 323-329

B i r ó, P.: Geodetické
referenční
plochy, str. 401-412
Ve r e s, F.: Výzkum gravilačniho
pole Země s použitím dráhových
poruch rezonančnich
umělých družic, str. 413-419
J o Ó, 1.: Nová koule se střed nim poloměrem pro území Maďarska
z hledíska
geodetické
výpočetní
praxe, str. 420
D e t rek
6 i, Á.: Tabulky pro výpočet aprioroi
středni
chyby u ně·
kterých
vytyčovacich
metod, str. 421·-430
C s u r i, O. K o v á c s, L.: výpočet
plošné
nivelace
čtvercově
sítě a kreslení
vrstevnicové
mapy pomocí elektronického
počítače, str. 430-434
U g r i n, N.: Perspektivni
zkresleni
měřického
snimku
pořizeného
ze systému rovin, jeho měřítko
a vztahy, str. 435-440
P u k y, E. R e m e t e y - F ti I 6 P p, G.: Programový
systém
vodo hospodářské
služby
pro
výpočet
podrobných
bodu
slr.
441-447
Pap a y, Gy.: Defíníce sUnováni
a systematizace
jeho druhů,
str.
448-453
Fu t ó, 1.: Některé
otázky zpracováni
údajů o evidenci
pudy na
počltačí,
str. 4.53-459

~\lUOPTR
PRRHR

SPOLEHLIVĚ

OPRAVUJE

• Theodollty a nlvelačnf přfstroje (velké)
• ve své opravně na
JANÁČKOVĚ

NÁBŘEŽi

Sběrny:

5

36 - Praha 4, Na Pankráci 2

31 - Praha 2, Žitná 48
33 - Praha I, Jungmannova
35 - Praha 3, Táborltská

PRAHA

41 - Liberec, tI'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova II

32 - Praha I, VodU!kova 30
34 - Praha 5, Janálkovo

15.

14

nábl'. 15
16

43 - Ostrava
44 -

I, Mllflova 4

České Budějovice, tI'. 5. května 29

45 - Olomouc, tI'. Osvobozeni

27

